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1. Kommissoriet for Kulturstyrelsens arbejde 

Nærværende rapport indeholder konkrete forslag til ændring af støtte- og tilladelsessystemet 
for lokalradio og -tv og tager afsæt i følgende afsnit i medieaftalen for 2012-2014: 

• ”Der skal fremover kun gives støtte til programvirksomhed, som reelt har et publi-
kum, og som handler om lokale forhold. 

• Det skal overvejes, om ikke-kommercielt lokal radio og -tv på sigt skal distribueres 
ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan 
finde sted via internettet. 

• I den forbindelse skal desuden overvejes en omlægning af støtten til lokal-tv – og på 
sigt måske også lokal radio - så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ik-
ke-kommerciel programvirksomhed på internettet. 

• Kulturstyrelsen udformer under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tv-
branchen samt brugersiden konkrete forslag til ændring af støttesystemet og tilladel-
sessystemet, således at der også for så vidt angår udstedelse af tilladelser sikres fo-
kus på lokalt indhold. Forslagene skal foreligge senest 1. marts 2013.” 

 
Som beskrevet i kommissorium af 20. december 2012, jf. bilag A, skal styrelsen som følge 
heraf senest 1. marts 2013 fremkomme med forslag på følgende områder: 

• Hvorledes skal programvirksomhed fokuseret på lokalt indhold defineres. 
• Hvornår anses et program for reelt at have et publikum, og hvilke metoder kan an-

vendes til måling heraf. 
• Det skal overvejes hvorvidt ikke-kommerciel lokalradio og -tv ikke mere hensigts-

mæssigt kan distribueres via internettet, og desuden overvejes muligheden for at pro-
gramvirksomhed på internettet kan få tilskud.  

• Det skal sikres, at der fortsat er mulighed for at give tilladelse og støtte til program-
virksomhed produceret af og rettet mod udviklingshæmmede, herunder TV-Glad. 

• Overveje de administrative konsekvenser af de stillede forslag, herunder behovet for 
tilsyn. 

 
Styrelsens overvejelser af, om distribution af disse medier mere hensigtsmæssigt kan ske via 
internettet, og overvejelser om mulighed for tilskud til programvirksomhed via internettet, 
forelægges særskilt umiddelbart efter sommerferien i 2013.  
 
Enkelte steder går forslagene videre end opgaverne formuleret i kommissoriet; der gøres 
konkret opmærksom herpå de pågældende steder i rapporten.  

 

1.1. Oversigt over rapporten og arbejdet med denne 

I kapitel 2 præsenteres lokalradio- og -tv-områdets historie, struktur og problemstillinger.  
I kapitel 3 præsenteres mulige definitioner af ”lokalt indhold” og ”reelt har et publikum”. 
I kapitel 4 præsenteres forslag til mere konkret indretning af en ny ordning for både tilladel-
ser og tilskud til henholdsvis lokalradio og -tv. I den forbindelse omtales tillige de kommenta-
rer og forslag fra branchen og brugere, som styrelsen ikke har indarbejdet i forslagene, samt 
begrundelserne herfor. 
I kapitel 5 præsenteres forslag til ordning for programvirksomhed produceret af udviklings-
hæmmede, herunder TV-Glad. 
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Kapitel 6 indeholder en konsekvensanalyse af rapportens forslag. 
Kapitel 7 indeholder forslag til den videre proces. 
 
Som led i arbejdet har styrelsen afholdt møder med repræsentanter for branchen og bruger-
siden, og i den forbindelse modtaget en række kommentarer og forslag, jf. bilag B og C. 
Endvidere har styrelsen bedt Per Jauert, medieforsker ved Aarhus Universitet, om at forestå 
udarbejdelsen af en rapport indeholdende bl.a. kvalitative interviews med en række lokalra-
dio- og –tv-stationer samt overvejelser af, hvordan begreberne ”lokalt indhold” og ”reelt har 
et publikum” ud fra en medieforskningsmæssig synsvinkel kan håndteres på dette område. 
Rapporten vedlægges som bilag D. I bilag E har styrelsen udarbejdet rapportens forslag i en 
skematisk oversigtsform, og endelig i bilag F er en liste over de lokalradio- og –tv-stationer, 
der modtager tilskud i 2013. 

 

2. Lokalradio- og -tv-ordningen 

2.1. Områdets historie og nuværende omfang 

I 1985 blev Danmarks Radios eneret på radio- og tv-udsendelse efter en række forsøg for 
alvor brudt. Der blev hermed vedtaget en varig ordning for i første omgang lokalradio. Tilla-
delserne blev administreret af lokale nævn, nedsat af kommunalbestyrelserne, med bred 
repræsentation af det lokale foreningsliv. En tilsvarende ordning for lokal-tv blev efterfølgen-
de indført i 1987. I 1996 blev en pulje til støtte af ikke-kommerciel lokalradio og  
–tv etableret. Tilskud blev bevilget af det landsdækkende ”Udvalg vedr. Lokal Radio og TV” 
efter indstilling fra de lokale nævn. Dette udvalg blev nedlagt i 2000, og opgaverne overført 
til det nydannede Radio- og tv-nævn. Det var bl.a. en forudsætning for tilskud, at program-
fladen var reklamefri, og at hovedparten af personerne i stationsledelsen skulle være bosid-
dende i lokalområdet og på anden måde lokalt tilknyttet. 
  
Ordningens krav blev bl.a. udfordret af den stigende interesse for at kunne sende kommerci-
el lokalradio, og der opstod flere tilfælde af ”stråmænd”, der tjente gode penge på reelt at 
overlade driften af deres tilladelser til radiovirksomhed til kommercielle foretagender, uden at 
disse arrangementer for alvor kunne antastes af myndighederne. En række af de krav, der 
udsprang af ønsket om en ikke-kommerciel lokalradiosektor, blev senere ophævet for at ba-
ne vejen for kommerciel radio. Endvidere blev de lokale nævn afskaffet, bl.a. fordi de funge-
rede meget uensartet, og administrationen af ordningen derfor samlet set fremstod vilkårlig. 
 
Muligheden for at sende kommercielt lokal-tv blev ophævet i forbindelse med overgangen til 
digitalt tv-signal i 2009, hvorefter det kun har været muligt at sende ikke-kommercielt lokal-
tv i den såkaldte MUX 1. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelser på baggrund af ansøgnin-
ger herom ved udbud. I vurderingen af ansøgningerne sker fordelingen ved skønhedskonkur-
rence, der består af en kombination af minimumskrav og skønhedskriterier. Minimumskrav 
består således af krav, alle ansøgere skal opfylde, hvorimod skønhedskriterierne finder an-
vendelse i tilfælde af konkurrence om sendetiden blandt ansøgerne. 
 
Tilskudspuljen har i en længere periode været finansieret af licensmidlerne som led i medie-
aftalerne, og puljen har siden 2007 udgjort mellem 45 og 50 mio. kr. årligt. Tilskudsordnin-
gen har været sammensat på forskellige måder, men har i de seneste år været givet som 
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rene driftstilskud udmålt efter antal førstegangsudsendelser og – for tv – et begrænset antal 
genudsendelser.  
 
Antallet af tilskudsmodtagende lokalradiostationer har siden år 2000 ligget forholdsvis stabilt 
mellem 150 og 175, men er steget til 217 efter det seneste udbud af ledig sendetid i 2012. 
Derudover sender op mod 200 stationer i dag kommerciel lokalradio, men disse indgår for en 
stor dels vedkommende i formelle netværk og har derved i praksis en dækningsgrad, som 
rækker ud over det egentlige lokalområde.  Programtilladelserne til lokalradio udløber ved 
udgangen af 2015. 
 
Antallet af tilskudsmodtagende tv-stationer er fra år 2000 og frem til i dag steget fra 90 til 
215. Stigningen skal navnlig ses på baggrund af overgangen til digitalt tv i 2009 i MUX 1-
sendebåndet, hvilket skabte markant øgede sendemuligheder. Ikke-kommercielt tv fik her-
ved sendetid i 8 adskilte regioner svarende til TV 2-regionerne samt et landsdækkende sen-
debånd. Alle nugældende tilladelser til ikke-kommercielt tv i udløber ved udgangen af 2013. 
 

De nugældende tilskudskriterier for lokalradio og -tv 
Tilskudsberegningen for ikke-kommerciel lokalradio gives til stationernes selvstændige pro-
gramvirksomhed og dermed ikke til ”networking”, dvs. programmer, der aftages som led i et 
fast aftaleforhold uden selvstændig redaktionel bearbejdelse, og som stationerne ikke bidra-
ger til finansieringen af. Programmernes andel af egenproduktion er ikke et tilskudskriterium, 
bl.a. fordi udgivet, indspillet musik ofte udgør en stor andel af radioprogrammerne. Til radio-
stationer ydes der maksimalt støtte til 15 timers udsendelse om ugen, og i modsætning til tv 
er genudsendelser ikke tilskudsberettigede.  
 
Tilskudsberegningen for ikke-kommercielt lokal-tv er baseret på stationernes programplaner 
og gradueret efter følgende pointsystem: 
- maksimum point (5) gives for hver times førstegangsudsendelse af egenproducerede pro-
grammer rettet mod det regionale område, hvor stationen har tilladelse, 
- 2 point gives for hver times førstegangsudsendelse af egenproducerede programmer fra 
stationer i andre regioner  
- 1 point gives for andre programmer end de to førnævnte kategorier. Tilskud til genudsen-
delser ydes med 1/4 af pointsatsen for førstegangsudsendelser.  
 
Der kan maksimalt ydes tilskud til i alt 3 timers udsendelser pr. uge.  
 
Det er ikke en forudsætning for hverken tilladelse eller tilskud, at programindholdet er pro-
duceret af stationen selv. For tv gælder som nævnt, at højeste tilskudssats gives for egen-
produktion til eget tilladelsesområde, men begrebet egenproduktion omfatter også entrepri-
seproduktioner, dvs. produktioner leveret fra andre på bestilling af stationen. Der kan også 
ydes tilskud til programvirksomhed, der hovedsageligt består af ”andre programmer”, hvor 
stationens programmæssige indsats alene består i en selvstændig redaktionel udvælgelse - 
svarende til det for radio gældende krav om ”selvstændig programvirksomhed”. 
 
Sendestruktur for ikke-kommercielle lokalradio og –tv-stationer 

For både de ikke-kommercielle lokalradio- og -tv-stationer er den praktiske hovedregel, at de 
ikke råder over en hel kanal/frekvens og derfor skal dele sendemuligheder med andre. De 
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tilladelseshavere, der deler sendemulighed, skal organisere sig i et sendesamvirke for at 
håndtere praktiske spørgsmål, som kræver fælles beslutning vedrørende navnlig placering af 
sendetid og fordeling af omkostninger til sendeaktiviteten. 
 
Lokalradiostationernes sendesamvirker skal således bl.a. tage stilling til fordeling af omkost-
ninger til fælles afviklingsudstyr, antennevedligeholdelse og leje af sendemast, idet disse selv 
står for udsendelsen via FM-båndets frekvenser. De enkelte sendere har en ret begrænset 
sendestyrke og dækker typisk (teoretisk og med store variationer) et område på ca. 5 km’s 
radius. 
 
Eftersom ikke-kommercielt tv udsendes via det jordbaserede antennenet i MUX 1, som drives 
af DIGI-TV I/S (ejet af DR og TV 2/Danmark A/S), skal tv-stationernes sendesamvirker ikke 
selv stå for selve udsendelsen, men skal sørge for betaling til DIGI-TV for formidling og ud-
sendelse af signalet. Ikke-kommercielt lokal-tv i MUX 1 deler kanal med de tegnsprogstolke-
de nyhedsudsendelser fra DR, og kan ikke sende på de tidspunkter, som er reserveret til dis-
se nyheder. 
 
Must carry-forpligtelsen blev ophævet for ikke-kommercielt lokal-tv af et bredt flertal i Folke-
tinget i 2006, og kabeludbyderne er således ikke længere forpligtet til at retransmittere det-
te. Nyheder på tegnsprog er imidlertid omfattet af must carry, hvilket formentlig for mange 
udbydere gør det bekvemt at retransmittere hele kanalen – og dermed også ikke-kommer-
cielt lokal-tv. Kanalen er dog ikke tilgængelig for de husstande, som via kabel stadig ser ana-
logt tv. Det gælder fx fortsat 15 pct. af de 1,1 mio. husstande, der er kunder i YouSee. Det 
er således usikkert, hvor stor en del af befolkningen, der reelt har mulighed for at se ikke-
kommercielt lokal-tv.  
 
Særligt om de nugældende tilskudsreglers krav om lokal tilknytning 

Efter de nugældende regler er det en forudsætning for tilskud, at stationen har bred kontakt 
til lokalsamfundet, hvilket stationerne skal oplyse om ved ansøgningen. Denne betingelse for 
tilskud blev indført med virkning fra 2006, og indførelsen blev af bl.a. de ikke-kommercielle 
lokale-medier kritiseret for udelukkende at have til formål at udelukke eller begrænse tilskud 
til den nynazistiske station ”Radio Oasen”.  
 
Radio- og tv-nævnet har fortolket kravet om ”bred kontakt” i lyset af, at der tidligere var 
sket ophævelse af kravene om, at tilladelsesindehavere skulle have en beboelsesmæssig til-
knytning til lokalsamfundet i form af f.eks. et vist antal medlemmer af bestyrelsen generelt 
kulle bo i sendeområdet, og i lyset af, at der ikke har været krav om, at programmerne skal 
være produceret i sendeområdet. Som følge heraf har bestemmelsen om, at tilskud alene 
ydes til stationer med bred kontakt til lokalsamfundet reelt ikke fungeret som begrænsende 
faktor for antallet af tilskudsberettigede, idet det selv for små grupper, f.eks. trossamfund, er 
enkelt at påvise, at de har lokale foreninger i området, eller at der er tilknyttet lokale besty-
relsesmedlemmer til foreningen, der driver stationen. Som eksempel på bred kontakt til lo-
kalsamfundet kan også nævnes samarbejde med lokale foreninger eller afholdelse af sociale 
arrangementer i lokalmiljøet. 
 
Det var oprindeligt tanken at involvere kommunerne i oplysningen omfanget af den lokale 
kontakt, idet Radio- og tv-nævnet – som følge af den samtidige nedlæggelse af de lokale 
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radio- og tv-nævn – fik pligt til at høre de enkelte kommuner om de tilskudsansøgende stati-
oners kontakt til lokalsamfundet. I en lang række af tilfælde modtog nævnet dog ingen hø-
ringssvar, og høringspligten blev ophævet ved de bekendtgørelser, der trådte i kraft i 2009 
for henholdsvis lokalradio og lokal-tv.  
 
Områdets mediestrukturelle udfordringer  
Som beskrevet i bilag D taler man i medieforskningen ikke om ikke-kommerciel lokalradio og 
–tv, men om ”community-medier”, som har en samfundsmæssig funktion som talerør for 
uformelle, folkelige bevægelser, hvorfor community-medier også ofte benævnes ”græsrods-
medier”.  
 
En lokal-tv-aktør har beskrevet disse mediers (og her kan inkluderes lokalradio) rolle såle-
des: ”Lokal-tv kan være med til at sikre en større mangfoldighed i den demokratiske debat, 

der i dag er stærkt styret af de store landsdækkende medier. Lokal-tv kan også være med til 

at nuancere det lokale/regionale mediebillede, der også er domineret af enkelte ”store” me-

dier. F.eks. på Fyn er det den samme koncern som ejer alle trykte medier. Lokalt tv kan også 

være med til at give sammenhængskraft i mindre lokal-samfund … Lokal-tv er også en ruge-

kasse og et praktiksted for kreative sjæle der får mulighed for at afprøve deres ambitioner…” 

 
Der kan dog ikke historisk set peges på en ubetinget ”guldalder” for dansk ikke-kommerciel 
lokalradio- og -tv, hvor branchen som helhed har givet afsæt for en lokaldemokratisk offent-
lighed og kulturel mangfoldighed, der over en bred kam har kunnet udfordre de etablerede 
medier. Det hører med til billedet, at de regionale TV 2-virksomheder og DR’s regionale pro-
grammer formentlig har imødekommet en del af efterspørgslen efter lokalstof, og at den ik-
ke-kommercielle lokalradio- og -tv-sektor tilsyneladende kun i begrænset omfang har formå-
et at opdyrke nye potentielle lytter- og seersegmenter som supplement til den kerne af bru-
gere og interessenter, der har tegnet området fra opstartsfasen.  
 
Samtidig har medieverdenen undergået to væsentlige strukturelle ændringer, som sætter de 
ikke-kommercielle lokale radio- og -tv-stationers muligheder for at udfylde den lokaldemo-
kratiske og -kulturelle rolle under pres, og som kan skabe tvivl om deres fortsatte demokra-
tiske og kulturelle berettigelse: Dels ændringer af radio- og tv-udbuddet; dels ændringer af 
mulighederne for produktion og distribution af elektronisk medieindhold.  
 
Radio- og tv-udbuddet er i dag helt anderledes end i 1980erne: DRs monopol er for længst 
brudt. Kommercielle radio- og tv-stationer medfører hård konkurrence om lyttere og seere. 
Indholdsmæssig og teknisk kvalitet er blevet stærke konkurrenceparametre. Det er karakte-
ristisk for tv, at det er de meget dyre produktioner, der trækker mange seere, fx internatio-
nale sportsbegivenheder, stort anlagte tv-shows og gennemarbejdede dramaproduktioner, 
mens de ikke-kommercielle stationer med små programbudgetter har svært ved at klare sig i 
konkurrencen om kontakten med danskerne og deres tid. 
 
Mulighederne for produktion og distribution af elektronisk medieindhold er radikalt ændret 
som følge af den digitale udvikling og internettets udbredelse. De tekniske og økonomiske 
barrierer, der tidligere vanskeliggjorde adgangen til medieproduktion – og dermed var en del 
af begrundelsen for denne mediesektor – er mindsket markant. Endvidere giver internettet 
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nye muligheder for at samle borgere om relevant indhold og giver mulighed for at etablere 
samlingssteder over store geografiske afstande (”communities of interest”). 
 

2.2. Problemstillinger knyttet til den nuværende ordning 

Som lokalradio- og -tv-området har udviklet sig, har der vist sig en række problemstillinger, 
og det er en del år siden, der har været foretaget en grundlæggende politisk stillingtagen til 
formålet med ordningen. Således ligger den seneste evaluering af tilladelses- og tilskudssy-
stemet ti år tilbage i tid. Kulturstyrelsen har som sekretariat for Radio- og tv-nævnet og der-
af gennem administration af den nuværende ordning vedrørende tildeling af tilladelser og 
tilskud kunnet identificere fem centrale uhensigtsmæssigheder, som bør adresseres i forbin-
delse med forslagene til en ny ordning. De afholdte møder med branchen og brugerne har i 
høj grad bekræftet dette generelle indtryk af de særligt fremtrædende problemstillinger un-
der den nuværende ordning: 
 
1) Samme tilladelsessystem for alle lokalradioer – både kommercielle og ikke-kommercielle 

– uanset at disse har vidt forskellige behov og berettigelse.  
 
2) Ordningen hviler på grundlæggende principper om, at ansøger som udgangspunkt gives 

tilladelser, hvis der er ledig frekvenskapacitet, at tilladelser tildeles ud fra et alsidigheds-
kriterium, og at alle tilladelseshavere, der ikke sender reklamer, som udgangspunkt er 
berettiget til tilskud. Det har medført, at der i de sendeområder, hvor der ikke er konkur-
rence om ledig sendetid, udstedes tilladelser til alle ansøgere, uanset deres programpla-
ner. Kombineret med en tilskudsordning, hvor alle tilladelseshavere er berettiget til støtte 
(forudsat de ikke sender reklamer), medfører dette en ordning med høj grad af automa-
tik, hvor en stor del af tilskudsmidlerne går til stationer, der ikke har skullet konkurrere 
sig til en tilladelse. Disse forhold begrænser alt andet lige incitamentet til at løfte pro-
gramkvaliteten og til at udvikle og afprøve nye programkoncepter. 

 
3) Det under 2) nævnte forhold - kombineret med en tanke om, at flere tilladelseshavere 

medfører større alsidighed – har ført til, at tilskuddet pr. tilladelseshaver og nyproduceret 
programtime er så lille, at det er vanskeligt for stationerne at producere kvalitetspro-
grammer, som kan være attraktive for lytterne/seerne. 

 
4) Det under 2) nævnte forhold – kombineret med, at ordningen for lokal-tv indeholder et 

landsdækkende sendebånd – medfører, at rent interessebestemt programvirksomhed kan 
opnå både tilladelse og tilskud, og at der ikke er mulighed for at begrænse ”forkyndende 
vækkelsesprædikant-tv”, med mindre det er i åbenbar modstrid med det ved ansøgnin-
gen oplyste. I den forbindelse kan det nævnes, at styrelsen i 2010 skønnede, at religiøse 
stationer alene modtager op mod 20 pct. af de tildelte tilskudsmidler til lokalradio og 
rundt regnet 40 pct. af tv-midlerne. 
 

5) Særligt for tilskudsordningen for lokal-tv gælder, at op mod 90 pct. af tilskudsmidlerne til 
tv gives til stationernes egenproduktion til egen region, som udløser den højeste tilskuds-
sats. Det er styrelsens vurdering, at de 90 pct. langt fra realiseres. Det skyldes bl.a., at 
det ligger inden for rammerne af ordningen at have tilladelse og opnå tilskud i mange re-
gioner samtidig, hvorved der skabes incitament til ”stordriftsfordele” med risiko for ud-
vanding af kravet om, at maksimalt tilskud ydes til egenproduktion til eget sendeområde.  
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2.3. Udenlandske ordninger 

Den danske, statslige støtteordning til ikke-kommerciel lokalradio- og -tv skiller sig ud inter-
nationalt derved, at de tilskudsmodtagende stationer sjældent har behov for supplerende 
indtægter for at kunne dække de normale omkostninger. Det er således ikke en given sag, at 
disse mediers finansiering sker fuldt og helt for offentlige tilskud. 
 
I Sverige modtager svenske community medier ingen statslig støtte. Der er krav om, at sta-
tionen har lokal forankring, men ikke om at indhold skal være lokalt. 
 
I Holland gives der kun støtte fra de lokale myndigheder, og ordningen opfattes i høj grad 
som et lokalt anliggende. 
 
I Norge ydes der hovedsageligt støtte til programproduktion og til dels kompetenceudvikling 
mv. Den samlede støtte var i 2011 på 13,9 mio. NOK. 
 
I Irland må community medier højst modtage 50 pct. af sine indtægter fra én kilde. Den 
statslige støtte er samlet på godt 18 mio. Euro. Støtten er ikke forbeholdt community medi-
er, og går fortrinsvis til udviklingsprojekter og kompetenceløft - ikke til sædvanlig drift. 
 
Finland har ikke nogen specifik støtteordning for community medier, og kun ganske få radio-
er opererer efter community medie-principper. Alle lokalradioer i øvrigt fungerer på kommer-
cielle præmisser. 
 
Styrelsen vil ikke pege på bestemte udenlandske ordninger, der kan tjene til særlig inspirati-
on for en ny dansk ordning.  
  

3. Begrebsafklaring 

Et gennemgående træk ved lovgivningen på lokalradio- og tv-området har været en overord-
net målsætning om at styrke den lokale demokratiske debat og kulturelle mangfoldighed. For 
så vidt angår udarbejdelsen af konkrete forslag til en nyordning af tilskuds- og tilladelsessy-
stemet, er det afgørende at inddrage ikke mindst de svagheder og ulemper, som har præget 
de forskellige lokalradio- og -tv-ordninger såvel som erfaringerne fra udlandet. Eftersom de 
nationale reguleringsordninger på lokalradio- og -tv-området varierer ganske betragteligt, er 
det vanskeligt at drage generelle konklusioner angående best practices. Et yderligere grund-
vilkår er, at der ikke eksisterer en entydig definition på lokalt indhold i lokalradio- og -tv-
sammenhæng. Dette gælder i den internationale forskning såvel som i den lovgivning og 
administrative praksis, der er fastlagt i de enkelte lande. Eksempelvis har ”græsrods”-
lokalradio og -tv i Danmark i modsætning til flere nabolande hidtil være defineret som væ-
rende ikke-kommerciel, hvorfor der er forbud mod reklameindtægter fra programudsendel-
serne. Dertil kommer, at de faktiske lytter- og seertal i Danmark er yderst beskedne og den 
statistiske usikkerhed stor, hvorfor det har markante konsekvenser, såfremt gængse kvanti-
tative målinger anvendes alene som et objektivt kriterium ved tildelingen af tilladelser og 
tilskud. Det er således nødvendigt at introducere mere kvalitativt betonede vurderingskriteri-
er. 
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3.1. Definition af ”lokalt indhold”  

I lighed med den trykte lokalpresse er de lokale elektroniske medier under pres i disse tider - 
ikke mindst af internettets døgnflow af nyheder og informationer og de sociale medier, som 
Facebook o.l.  Selv om petitnyheder og informationer om lokale arrangementer kan fore-
komme banale set ude fra, har sådanne nærnyheder dog fortsat stor betydning for de lokale 
fællesskaber ikke mindst i en stadig mere globaliseret medievirkelighed. Hertil kommer rollen 
som formidler af oplysninger om nærsamfundet ikke nødvendigvis er attraktiv at udfylde for 
andre medietyper.  
 
I dansk lokalradio- og -tv-sammenhæng er lokalt indhold ikke blevet defineret skarpt. Anta-
geligt skyldes dette hensynet til ytringsfriheden og ønsket om at fremme den kulturelle 
mangfoldighed bl.a. gennem inddragelse af græsrødder.  
 
Ved opstarten af lokalradio og -tv i Danmark i midten af 1980’erne var de lokale sendemulig-
heder ydermere udelukkende tænkt anvendt til ikke-kommerciel programvirksomhed. Be-
stemmelserne vedrørende stationernes forankring i lokalsamfundet, som blev fastlagt i de 
skiftende lokalradio- og -tv-ordninger, var frem til 2006 hovedsageligt knyttet til udstedelse 
af programtilladelser og ikke et tilskudsspørgsmål.  
 
I praksis var det en geografisk definition på lokalt indhold, som blev omdrejningspunkt her-
hjemme. Et program var således at betragte som lokalt i sit indhold uanset tema, hvis pro-
grammet var rettet mod nærområdet og produceret af borgere, der var bosiddende i lokal-
området, hvor stationen også havde postadresse. Ved indførelsen af statslige tilskud til lokal-
radio og -tv i 1997 blev det gjort til en tilskudsbetingelse, at ansøgeren i sin programvirk-
somhed lagde vægt på lokal information og/eller debat eller imødekom særlige interesse-
gruppers behov. De lokale radio- og tv-nævn, som varetog fordelingen af sendetilladelser, 
var sammen med kommunerne tiltænkt rollen som garant for, at lokalkravet var opfyldt hos 
de tilskudsmodtagende stationer.  
 
Radio- og tv-nævnet blev etableret i 2001 og fik bl.a. til opgave at administrere de statslige 
tilskudsmidler til ikke-kommerciel lokalradio og -tv efter indstillinger fra lokalnævnene. Sidst-
nævnte kunne i deres tilskudsindstillinger bl.a. lægge vægt på, om ansøgeren havde bred 
kontakt til lokalsamfundet, og om ansøgeren bidrog til at opfylde lokale mediepolitiske mål-
sætninger. Ud fra et ønske om at professionalisere forvaltningen af lokalradio- og -tv-
området blev de lokale radio- og tv-nævn nedlagt ved udgangen af 2005. Udstedelsen af 
lokale programtilladelser overgik i 2006 til Radio- og tv-nævnet, som fortsat havde pligt til at 
høre kommunerne i forbindelse med fordelingen af lokalradio- og tv-puljen. Baggrunden her-
for var ikke mindst en ny bestemmelse om, at Radio- og tv-nævnet fremover alene kunne 
yde tilskud til stationer med en bred kontakt til lokalsamfundet og kun til driften (i modsæt-
ning til programserier og uddannelsesaktiviteter). Høringspligten i forhold til kommunerne 
bortfaldt dog i 2009. Dels indsendte kun et beskedent antal kommuner et høringssvar, og 
svarene gav sjældent anledning til reaktioner fra Radio- og tv-nævnets side.  
 
Den geografiske definition på lokalt indhold er således fortsat implicit omdrejningspunktet for 
tilladelses- og tilskudssystemet på lokalradio- og -tv-området i Danmark om end med modi-
fikationer. Kravet om lokal kontakt er ligeledes gældende, men er ikke operationaliseret som 
minimumskrav eller skønhedskriterium til vurdering af en ansøgers tilskudsberettigelse. Kra-
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vet om bred kontakt til lokalsamfundet har siden 2006 primært fundet anvendelse ved kon-
krete vurderinger af et programs faktiske indhold, idet kravet er forholdsvis nemt at omgå, 
såfremt stationerne bevidst har organiseret sig for at overbevise om en lokal forankring. For 
radio gælder desuden, at den overvejende del af tilskudsansøgerne normalt er fra stationer, 
som gennem en årrække har modtaget tilskud, og hvis lokale tilknytning i de fleste tilfælde 
tidligere har været bekræftet af de lokale nævn. For nystartede stationer, herunder de tv-
stationer der fik tilladelse og tilskud i MUX 1-sendebåndet efter digitaliseringen af det danske 
tv-sendenet i 2009, kan det endvidere være vanskeligt i opstartsfasen at dokumentere en 
sådan konktaktflade.  
 
For så vidt angår selve udstedelsen af tilladelser til at sende lokalradio og -tv, indgår fortsat 
en alsidighedsvurdering, idet Radio- og tv-nævnet skal tilstræbe, at det enkelte lokale områ-
de får en samlet programvirksomhed af alsidig karakter efter emner og målgrupper.  Alsidig-
hedskriteriet indeholder ikke krav om, at den enkelte station skal sende programmer med 
lokalt indhold eller dække et bredt spektrum af emner i sine udsendelser, men kriteriet bi-
drager derimod til øget mangfoldighed i det lokale udbud. Ansøgernes programplaner vurde-
res i forhold til de eksisterende og konkurrerende stationer. I tilfælde af kun én ansøger, vil 
Radio- og tv-nævnet dog tildele programtilladelsen for ikke at lade ledige sendetid stå ube-
nyttet hen. En nærmere præcisering af programindholdets relevans indgår således ikke i det 
nugældende tilladelses- og tilskudssystem. 
 
Konklusionen på ovenstående er, at der hidtil ikke har været virksomme krav om lokalt ind-
hold i programvirksomheden. Selvom det er enkelt at give en idealtypisk beskrivelse af ”lo-
kalt indhold”, er begrebet komplekst at fastlægge i reguleringsmæssig sammenhæng – ikke 
mindst fordi de traditionelle geografiske definitioner på ”lokalt” indhold er under nedbryd-
ning, idet globalt og lokalt stofindhold smelter sammen på de nye medieplatforme til et hy-
brid, betegnet ”glocal/glokal”. Den logiske følgeslutning er, at en tematisk definition på lokalt 
indhold i de elektroniske medier giver tilsvarende problemer i et fremtidigt perspektiv. For så 
vidt angår borgernes medieforbrug, er det ikke muligt at afgrænse eksempelvis efterspørgs-
len efter lokale, regionale, nationale og internationale nyheder. Som en station har bemær-
ket i sine kommentarer til en fremtidig nyordning af tilladelses- og tilskudssystemet:  
 
”Alt har på sin vis både global og lokal relevans. Klima på globalt plan eller indlandsis, der 

smelter, kan også være relevant for diger i Vestjylland eller oversvømning af kældre, kom-

munal håndtering og påbud om bestemte typer af flisebelægning i parcelhusenes indkørsler 

for at modvirke oversvømmelse af kloaksystemet”.  
 
Denne station foreslår derfor, at fordi lokalt indhold som begreb er flydende i sin karakter, 
må kravet herom i en nyordning erstattes af en vurdering af udsendelsernes kvalitet. 
 
For lokal-tv gælder, at der siden overgangen til udsendelse i det digitale MUX 1-sendebånd 
via de 8 TV 2-regioners sendeområder (og de landsdækkende sendebånd) er sket en udvi-
delse af det tekniske dækningsområde, hvor det meget lokale indhold spredes ud til en be-
folkning, langt større end den egentlige målgruppe.  
 
Fremadrettet er det således spørgsmålet, om selve begrebet bred kontakt til lokalsamfundet 
er et velegnet middel til at regulere lokalradio- og -tv-området i Danmark. Begrebet er for 
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vagt til, at der på betryggende vis kan konkluderes vedrørende indholdet af den faktiske pro-
gramvirksomhed. Kulturstyrelsen vurderer dog, at en geografisk definition på lokalt indhold 
fortsat giver mening uanset svaghederne og ulemperne ikke mindst set i den nutidige medie-
virkelighed. En geografisk definition favner således både temaer, der hidrører fra en større 
omverden, men vedrører lokalområdet i et eller andet omfang, som nyhedsstof, der aldrig 
når videre end sendeområdet.  
 
I forlængelse af ovenstående kan det overvejes, om der er behov for - med inddragelse af 
den internationale forskning på området - at nuancere den hidtidige mekaniske slutning fra 
geografisk forankring til lokalt indhold ved opstilling af brugbare operationelle kriterier for 
tildelingen af tilladelser og tilskud. Endvidere skal det besluttes, hvorvidt geografisk forank-
ring skal defineres snævert eller bredt. 
 
Kulturstyrelsen vurderer, at lokalt indhold i tilskuds- og tilladelsessystemet på lokalradio- og 
-tv-området med fordel fremover kan defineres ud fra et ”Til, Fra & Om/Med”-kriterium. „Til” 
betegner programmer, der har stationens lokalområde som målgruppe. „Fra” betegner ud-
sendelser, som er produceret i eller af personer fra lokalområdet. „Om/Med” betegner em-
nerne for udsendelserne, der enten kan være direkte relateret til lokalområdet eller have en 
medvirkende, der har lokal tilknytning. 
 
Herudfra kan der opstilles en række minimumskrav og skønhedskriterier til stationernes pla-
ner for programvirksomheden. Derigennem er det muligt at sikre et lokalt indhold uden sam-
tidig at sætte snævre grænser for lokalmediets udviklingsmuligheder. Givet der er tale om et 
nyt konkurrenceelement, vil implementering af et sådant skærpet krav til lokalt indhold alt 
andet lige have konsekvenser for en række lokalradio- og -tv-stationer uagtet, at de er vel-
drevne, nyder lokal opbakning og overholder betingelserne for tilladelse og tilskud. Det skal 
dog bemærkes, at en definition ud fra et ”Til, Fra & Om/Med”-kriterium – uanset at den er 
bred – vil kunne dæmme op for ikke mindst den ideelle interessebestemte programvirksom-
hed, herunder den ensidigt forkyndende, der har været en af de centrale problemstillinger i 
de skiftende lokalradio- og -tv-ordninger.  
 
Kulturstyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at det ville være formålstjenligt overfor 
ikke-kommercielle lokalradio- og -tv-stationer at indføre et minimumskrav for andelen af 
programfladen der består af lokalt indhold, der opfylder ”Til, Fra & Om/Med”-kriteriet. For tv 
foreslås minimumskravet for andelen af lokalt indhold til 80 pct. For radio foreslås kravet 
ligeledes fastsat til 80 pct. af programfladen, dog således, at andelen med lokalt indhold kan 
reduceres ned til 50 pct., såfremt andelen af musik i programfladen øges tilsvarende. 
 
Når minimumskravet ikke sættes til 100 procent skyldes det, at der ikke for en lokalradio- 
eller -tv-station ud fra et relevanskriterium kan opstilles en naturlig balance mellem hyperlo-
kalt, nationalt og internationalt stof. At hensyn til dynamikken i en nyordning må stationerne 
i et vist omfang gives mulighed for at afprøve nye programkoncepter, der ikke forlods kan 
dokumenteres at have lokalområdet som målgruppe eller være direkte relateret hertil. Dog 
gælder, at også den del af udsendelserne, som ikke er omfattet af minimumskravene, skal 
være produceret i eller af personer fra lokalområdet. 
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Der er knyttet vanskeligheder til at gøre en ”Til, Fra & Om/Med”-definition på lokalt indhold 
operationel. De administrative inddelinger i Danmark er forholdsvis veldefinerede, men 
stemmer ikke overens med sendenettene på hverken lokalradio- eller -tv-området og baserer 
sig for radios vedkommende endvidere på de tidligere lokale nævns geografiske inddeling. 
Kulturstyrelsen vurderer dog, at det er muligt i praksis at operationalisere definitionen med 
afsæt i de nye kommuner, som blev resultatet af kommunalreformen 2007. For radio omfat-
ter det naturlige lokalområde således den lokale kommune, hvor stationen har sin sende-
mast, såvel som de tilgrænsende kommuner. For tv bliver lokalområdet tilsvarende den MUX 
1-region, hvor stationen har tilladelse til at sende, samt tilstødende regioner.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalordning skal der ydermere tages stilling til, i 
hvilket omfang stationerne skal have mulighed for at henlægge en del af programproduktio-
nen til eksterne producenter, herunder til producentselskaber knyttet til andre aktører i me-
diebranchen uden derved at bryde kravet om lokalt indhold. Desuden skal reglerne for co-
produktion (fællesproduktioner stationer imellem) og entreprise-produktion (en station eller 
et produktionsselskab får i opdrag at producere programmer for en anden station) fastsæt-
tes.  

 

3.2. Definition af ”reelt har et publikum”  

Ikke-kommerciel lokalradio- og -tv-virksomhed indgår ikke i de løbende lytter- og seerunder-
søgelser foretaget af TV-Meter/Radio Meter på radio- og -tv-området i Danmark. Årsagerne 
hertil er dels økonomiske og dels den lave publikumstilslutning for området som helhed. Af 
rapporten ”Danskernes kulturvaner 2012” udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership fremgår, 
at der i 2004 var 5 pct. af seerne som dagligt så lokal-tv, mod 4 pct. i 2012. For lokalradio 
var den tilsvarende lytterandel 4 pct. i 2012 (der er ikke tilgængelige tal for 2004). Kultur-
styrelsens vurdering er imidlertid, at procentandelene ikke giver et retvisende billede af for-
bruget af ikke-kommerciel lokalradio og -tv, og at tallene er for høje, bl.a. fordi en del af de 
adspurgte formentlig har forvekslet TV2-regionernes regionalprogrammer med lokal-tv. Kul-
turstyrelsen fandt således i 2011 på baggrund af TV-Meter målingerne (som ikke senere har 
inkluderet disse stationer) af ikke-kommercielt lokal-tv, at stationerne i MUX 1 samlet havde 
en share på 0,1 procent af samtlige tv-seere svarende til mellem 1.000 og 3.000 seere i tids-
rummet 16-17 og 21-24. Og i de officielle branchemålinger for 2004 indgik de ikke-kommer-
cielle radioer i restgruppen ”andre/udenlandske” med en daglig lyttetid på 2 minutter per 
dansker. Sidstnævnte målte lyttetid skal dog tages med forbehold for fejlkilder. Lytter- og 
seertallene på lokalradio- og -tv-området skal under alle omstændigheder relateres til be-
folkningsgrundlaget i stationernes respektive nærområder, sendestyrker m.v.  
 
Med forbehold for enkelte undtagelser må det antages at forholde sig sådan, at de ikke-kom-
mercielle lokalradio- og -tv-stationer har ugentlige lytter- og seertal, der skal tælles i hund-
reder og ikke tusinder. Dette forhold har konsekvenser for udmøntningen af kommissoriet for 
Kulturstyrelsens arbejde med forslag til ny lokalordning. Simple tekniske målinger for en gi-
ven stations publikum har ikke hidtil indgået i de skiftende lokalradio- og -tv-ordninger som 
skønhedskriterium eller minimumskrav. Såfremt det besluttes fremadrettet at anvende lyt-
ter- og seermålinger til at fastslå, om stationerne reelt har et publikum, vil langt hovedparten 
af de nuværende stationer i praksis være at betragte som publikumsløse alt den stund, at 
den statiske usikkerhed så at sige overskygger de beregnede publikumstal. Dette gælder 
ikke mindst, hvis lytter- og seertallene for de øvrige lokalradio- og -tv-stationer, der modta-
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ger støtte via licensmidlerne, gøres til overordnet målestok. Den logiske følgeslutning – helt 
at se bort fra tekniske lytter- og seermålinger – forekommer på sin side at være i modstrid 
med bestræbelserne for at sikre, at der fremover kun ydes tilskud til stationer, som borgerne 
i lokalsamfundet rent faktisk ser/lytter til.          
 
Elektroniske seer- og lyttermålinger kan i samspil med skærpede krav til lokalt indhold udgø-
re et integreret element i forbindelse med en nyordning af tilladelses- og tilskudssystemet. 
Dette gælder særligt på tv-siden, hvor de største omgåelsesproblemer erfaringsmæssigt har 
været. TNS-Gallup har oplyst, at udgiften til implementering af løbende seerundersøgelser i 
MUX 1 udgør en engangs-opstartsafgift til på i alt kr. 422.632 til installering af såkaldte en-
codere i de syv MUX 1-regioner, hvor der ikke – som i region Hovedstaden – hidtil har været 
målt på de ikke-kommercielle tv-stationer. Til nævnte beløb skal muligvis lægges en årlig 
afgift til TNS-Gallup af relativt beskedent omfang.  
 
Hvad angår de ikke-kommercielle radio-stationerne er det allerede i dag muligt at måle lyt-
tertallene i tilknytning til de målinger, som foretages på de reklamefinansierede lokalstatio-
ner. Givet de beskedne lyttertal bliver prisen på sådanne målinger relativt høje, såfremt den 
statistiske usikkerhed skal nedbringes til et acceptabelt niveau. TNS-Gallup har i 2012 esti-
meret de samlede udgifter ved en undersøgelse af lytningen til de daværende ikke-kommer-
cielle radiostationer baseret på 400 interviews per station til ca. 1,5 mio. kr. Prisen for løben-
de målinger i hele 2012 af de ikke-kommercielle radiostationer via Gallup Lokalradio Index er 
estimeret til minimum 6 mio. kr. (3 mio. kr. for seks måneder). Målingen er baseret på ca. 
8.000 interview pr. halvår, så her vil stikprøven på de enkelte radiostationer være mindre, 
hvilket øger den statistiske usikkerhed. Til gengæld vil det være muligt at sammenligne pub-
likumstallene for de ikke-kommercielle stationer direkte med de øvrige målte lokalradiostati-
oner i Gallup Lokalradio Index.  
 
TNS-Gallup oplyser, at det i teorien vil være muligt af få ”vurderet” nogle af programmerne 
på de ikke-kommercielle tv-stationer i MUX 1, men at der er risiko for at der ikke vil være 
nok seere til at få et brugbart resultat. For lokalradioernes vedkommende forudsætter en 
tilsvarende vurdering særskilte brugerundersøgelser af de enkelte stationers programvirk-
somhed. På baggrund heraf kunne det overvejes at gøre det obligatorisk for både ikke-
kommercielle lokalradio- og -tv-stationer at tilmelde sig en åben internetbaseret anmeldel-
sesplatform (à la Trust Pilot), hvorfra publikumstilbagemeldingerne automatisk videresendes 
til Kulturstyrelsen.  
 
Givet den statiske usikkerhed, der vil være forbundet med at gennemføre lytter- og seermå-
linger af enkelte ikke-kommercielle lokalradio- og -tv-stationer, er det et alternativ, at der i 
stedet udvælges en række indirekte indikatorer for stationernes forankring, synlighed, tilste-
deværelse, genklang og relevans i lokalsamfundet, for derigennem at gøre målsætningen om 
udelukkende at støtte stationer, der reelt har et publikum, operationel. Disse indikatorer skal 
illustrere og dokumentere andre forbindelseslinjer ud til lokalsamfundet end de rene lytter- 
og seertal, men skal dog kunne måles eller belyses kvantitativt. Indikatorerne skal ydermere 
kunne operationaliseres i en administrativ praksis, der uden at føre til rigiditet, øget ressour-
cetræk og tilfældigt smagsdommeri, sikrer både målopfyldelse, dæmmer op for tilskuds-
tænkning og tillader kvalitetsvurderinger og sammenligninger af de enkelte stationer.  
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Det skal understreges, at et krav om øget kvalitet ikke indgår i kommissoriet for Kultursty-
relsens udarbejdelse af en ny lokalradio- og -tv-ordning, men det forekommer usandsynligt, 
at skærpede indholds- og publikumskrav ikke i et eller andet omfang vil medføre et kvalitets-
løft af branchen. 
 
På baggrund af drøftelserne med repræsentanter fra lokalradio- og -tv-branchen og bruger-
siden samt rapporten fra medieforsker Per Jauert m.fl. (bilag D) kan følgende indikatorer 
indgå i vurderingen af en lokalstations reelle publikum i forbindelse med en nyordning af til-
skuds- og tilladelsessystemet: 
 

• Omtale: Antallet af nyheder, artikler og notitser fra stationens udsendelser, som gen-
gives i lokalpressen er en velegnet indikator på relevansen og forankringen i lokal-
samfundet.  

• Synlighed: I modsætning til omtale, der genereres på andres initiativ, er synlighed 
udtryk for en stationens egne PR-bestræbelser eksempelvis via hjemmeside på inter-
nettet, reklamer på biler og opslag i lokale supermarkeder. Det samme gælder antal-
let af besøgende til arrangementer og aktiviteter i det fysiske rum  

• Opbakning: I forhold til en stations tilstedeværelse i lokalsamfundet er kontakten til 
og med skoler, biblioteker, sportsklubber m.m., kirker samt offentlige og halvoffentli-
ge institutioner et oplagt parameter at vurdere på. Brugen af frivillige og det forhold, 
at flere gerne deltager i driften af en station, indikerer endvidere, at programvirksom-
heden har en relevans i nærområdet. Antallet af medlemmer af foreningen bag statio-
nen eller støtteforening er også et udtryk for opbakning. Hertil kan tilføjes antallet af 
venner af pågældende station på Facebook el. lign og besøgende på stationens hjem-
meside evt. suppleret med antal streaminger.  

• Partnerskaber, samarbejde og kontakt: Aftaler med lokale virksomheder, herunder 
inden for mediebranchen, er en yderlig oplagt indikator på opbakning og relevans i 
nærområdet. Aftaler med andre ikke-kommercielle lokalstationer i lokalområdet kan 
anskues fra en lignende synsvinkel. 

• Public access: Såfremt en station stiller sit produktionsudstyr og sendetid til rådighed 
for borgere generelt såvel som mediesvage grupper, må antagelsen være, at der er 
en vis genklang i lokalsamfundet. Hvad angår sidstnævnte grupper skal det bemær-
kes, at en station, der modtager tilskud fra lokalradio- og -tv-puljen, er berettiget til 
refusion af op til halvdelen af lønudgifterne til personer med handicaps eller andre 
funktionsnedsættelser ansat i fleksjob1. 

• Generationsskifte: I det omfang en station har inddraget yngre personer på produkti-
onssiden eller formået at ramme et hidtil uopdyrket yngre publikum, er dette ikke blot 
et mål for lokal forankring, men tillige for evne og vilje til innovation og afgørende 
opmærksomhed på brugersiden i betragtning af den nuværende aldersprofil på lokal-
radio- og -tv-området.  

• Medfinansiering: Medfinansiering af driften af en station f.eks. gennem foreningsbi-
drag, donationer, kommunalt tilskud eller sponsorater er direkte målbar og indikator 
på, at stationen vækker genklang hos det potentielle publikum. En evt. overgang til 

                                           
1 Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, BEK nr. 973 af 11/08/2010 
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hel eller delvis bagudbetaling af tilskud fra lokalradio- og -tv-puljen vil i sig selv for-
stærke behovet for medfinansiering hos de ikke-kommercielle lokal-stationer.   

• Dokumentation: Tilstedeværelsen af feedbackmekanismer og formelle tiltag hos en 
station til løbende at opsummere, selvevaluere og dokumentere programvirksomhe-
den understøtter de oplysninger, som stationen afgiver i tilladelses- og tilskudssam-
menhæng. Det samme gælder, hvis en station kan dokumentere tilbagemeldinger fra 
lyttere og seere både online og i diverse debatfora.  

 
Ovennævnte indikatorer til vurdering af en stations forankring og dermed potentielle publi-
kum i lokalområdet er ikke alle minimumskrav og udgør ikke en skabelon, der kan stå alene 
ved tildeling af tilladelser og tilskud. Indikatorerne må nødvendigvis ud fra en helhedsvurde-
ring sammenholdes med de konkrete programplaner og -beskrivelser, stationerne har formu-
leret, og de skønhedskriterier til konkret vurdering af lokalt indhold i geografisk forstand de-
fineret ud fra et ”Til, Fra, Om/Med”-kriterium, som beskrevet i kapitel 4. Endvidere er det en 
mulighed, at indikatorerne suppleres med statistiske lytter- og seermålinger, hvorved gen-
nemslagskraften i lokalsamfundet kan belyses fra to sider.  
 
Det er Kulturstyrelsens formodning, at skærpede krav til tildelingen af tilladelser og tilskud 
baseret på en vurdering af lokalt indhold og publikum kan administreres på en måde, der er 
præget af ensartethed og gennemskuelighed i sagsbehandlingen. Det skønnes ydermere, at 
der – efter en implementeringsfase – ikke vil være behov for tilførsel af yderligere ressourcer 
til området, forudsat antallet af stationer reduceres markant jf. kapitel 4 og 7. I en over-
gangsperiode (1-2 år) vil der dog være behov for yderligere administrative ressourcer til im-
plementering af den nye ordning. 
 
Efter en nyordning må et stort antal ansøgninger således forventes at måtte afvises, idet en 
lang række af de eksisterende stationer ikke har ressourcerne til at opfylde de nye mini-
mumskrav og skønhedskriterier i deres helhed. Såfremt der er ønske om generelt at optrap-
pe tilsynet og kontrollen samtidig med en beslutning om at lade de nuværende regelsæt 
gælde med de svagheder, som er beskrevet i kapitel 2.2, kan det ikke afvises, at der skal 
tilføres yderligere licensmidler til administrationen af puljen til lokalradio og -tv.  
 
Uanset hvorledes det udmøntes i praksis, må særligt kravet om medfinansiering formodes at 
få afgørende betydning for lokalradio- og -tv-stationernes udfoldelsesmuligheder fremover. 
Et sådan krav er således nyt i denne sammenhæng, men Kulturstyrelsen vurderer ikke, at et 
krav om medfinansiering i sig selv udgør en barriere for indtrængen på lokalradio- og -tv-
området. På kulturområdet er medfinansiering, der matcher den statslige støtte, et typisk 
kriterium for at opnå tilskud fra en række puljer. Kommunerne er i den forbindelse typisk den 
primære lokale finansieringskilde, og erfaringsmæssigt er det de statslige støttemidler snare-
re end de kommunale, som udgør et knapt gode. I forlængelse heraf bemærkes det, at med-
finansieringen udover direkte økonomiske tilskud også kan bestå af værdien af f.eks. loka-
le/bygninger, der stilles gratis til rådighed for en station. 
      

4. Forslag til ny lokalradio- og -tv-ordning  

Tilladelser 

Med medieaftalen for 2012–2014 blev det som overordnet mål besluttet at slukke for FM-
båndet ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. 
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af radiolytningen sker på digitale platforme. De nuværende radiotilladelser udløber ved ud-
gangen af 2015, og der vil i løbet af foråret blive igangsat et arbejde med henblik på høring 
af branchen for så vidt angår valget imellem et nyt udbud eller en forlængelse af de nugæl-
dende tilladelser frem til en eventuel slukning. De nuværende tilladelser til lokal-tv udløber 
som nævnt ved udgangen af 2013. 
 
Såfremt det besluttes at indføre en ny ordning for lokalradio og -tv med fokus på bl.a. lokalt 
indhold og publikum, finder Kulturstyrelsen, at det kan overvejes at tildele nye tilladelser for 
en periode indtil udgangen af 2019. Branchen har i en årrække lidt under korte tilladelsespe-
rioder og deraf følgende usikkerhed ift. investering, planlægning osv. Det kunne tale for at 
gøre tilladelsesperioden så lang som mulig, f.eks. for så vidt angår tv 6 år (såfremt en ny 
ordning kan effektueres med virkning allerede pr. 1. januar 2014) og for radios vedkommen-
de 4 år under hensyn til de nuværende planer om overgang til digital radio.  
 
På tilsvarende vis kan det overvejes – ud fra hensyn til både branchen og et rent administra-
tivt behov – at også tilskuddene tildeles for en længere periode for at kunne indrette sig her-
efter og anvende ressourcerne mere effektivt. Det er af afgørende betydning, at en sådan 
forlænget tilskudsperiode ikke sker på bekostning af mulighederne for at tilbageholde uberet-
tigede tilskud eller på anden måde at standse eventuelle misbrugere af tilskudsordningen. 
Det er dog Kulturstyrelsens erfaring, at muligheden for at standse udbetaling af uberettigede 
tilskud ikke er mere aktuel ved den årlige uddeling af tilskud end løbende, da det primært er 
tilsynet i form af kontrol af regnskaber, programindhold osv., der i årets løb dæmmer op for 
evt. uberettiget anvendelse. 
 
Kulturstyrelsen finder det bør overvejes at indføre en længere og lettere administrerbar til-
skudsperiode (eksempelvis 3 år for tv og 4 år for radio ud af de foreslåede tilladelsesperioder 
på hhv. 6 og 4 år) med effektive redskaber for myndigheden til at gribe ind løbende. Det 
kunne kombineres med fortsat at udbetale tilskud i kortere rater (f.eks. halvårligt), hvorfor 
risikoen for omgåelse ikke forøges ved en sådan ny ordning. Forslaget vil således alene med-
føre en administrativ lettelse for både myndighed og ansøgere, som ikke årligt vil skulle 
igennem en omfattende ansøgningsrunde, ligesom de pligtopfyldende stationer vil kunne 
indrette sig på økonomisk kontinuitet og tillige fokusere sine ressourcer på programvirksom-
heden frem for administration af ansøgninger mv. En sådan ordning vil således i højere grad 
løfte administrative byrder fra de stationer, der overholder reglerne, og som i en længere 
periode uforskyldt har måttet leve under uhensigtsmæssigt korte tilskuds- og tilladelsesperi-
oder, til de stationer, hvorom der måtte herske tvivl i forhold til bl.a. tilskudsmidlernes beret-
tigede anvendelse. Den længere tilskudsperiode vil naturligvis være under forbehold for 
eventuelle efterfølgende politisk vedtagne ændringer af ordningen, herunder finanslovens 
vedtagelse. 
 
I dag har stationerne som udgangspunkt pligt til at sende i samtlige erhvervede sendetimer. 
Styrelsen finder det formålstjenligt, at stationerne kun pålægges pligt til at sende i de områ-
der, hvori de har erhvervet tilladelsen i konkurrence med andre, og hvor de derfor selv har 
lovet et vist antal sendetimer. Herudover skal enhver tilskudsmodtager naturligvis sende det 
antal timer, som de i henhold til tilskudsreglerne måtte være forpligtede til. Dette betyder 
med andre ord, at såfremt der på en sendemulighed er plads til at sende yderligere timer 
end de tilskudsberettigede eller de ved en konkurrence lovede, har tilladelseshaver ikke en 
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egentlig pligt til at udfylde denne sendetid (f.eks. om natten). En sådan opblødning ift. de 
nuværende regler kan overvejes, da sendemuligheden i så fald ikke har været søgt af andre 
og derfor under alle omstændigheder ville have stået delvist ubrugt hen. Det har under den 
nuværende ordning vist sig uhensigtsmæssigt, at tilladelseshaver skal søge dispensation for 
sådan eventuel uudnyttet sendetid, og at Radio- og tv-nævnet har skullet føre kontrol og 
give tilladelse hertil.  
 
Af hensyn til det løbende behov, der måtte opstå efter Radio- og tv-nævnets udbud, bør der 
ved en ny ordning med længere tilladelsesperioder overvejes, hvordan eventuel senere inte-
resse for en sendemulighed skal håndteres. I sådanne situationer kan overvejes, om det skal 
være muligt at sikre sendemulighedernes anvendelse i størst muligt omfang. I så fald bør der 
fortsat eksistere en adgang for nævnet til at pålægge en station at udnytte den tildelte sen-
demulighed fuldt ud/i større omfang eller ultimativt at inddrage denne, såfremt den ikke har 
været udnyttet i en periode på f.eks. tre måneder.  
 
Endelig kan der overvejes at indføre en udtrykkelig hjemmel til håndtering af midlertidige 
sendemuligheder, som i omfang eller tidsmæssig udstrækning er af så begrænset karakter, 
at de heller ikke i forhold til nævnets nuværende praksis kræver et egentligt udbud, men blot 
kan tildeles en konkret programtilladelse (eks. lokalradio fra et årligt tilbagevendende spej-
derstævne, weekend-landslejr, sportsstævne eller lignende).  
 
Skønhedskonkurrence 

Der er på lokalområdet en lang tradition for tildeling af tilladelser ved såkaldt skønhedskon-
kurrence. 
 
Dette medfører, at i områder, hvor der ingen konkurrence er, vil ansøgerne få tildelt den an-
søgte sendemulighed, såfremt de blot opfylder minimumskravene. I områder, hvor der er 
konkurrence om sendemulighederne, vil der derimod fra myndighedens side blive taget stil-
ling til, hvilke ansøgere der - udover minimumskravene - i størst omfang opfylder de øvrige 
kriterier, der fra politisk side er besluttet.  
 
Eftersom de politiske partier gennem medieaftalen har ønsket fokus på bl.a. lokalt indhold og 
publikum, forudsættes det i efterfølgende gennemgang, at tildeling af tilladelser og tilskud 
fortsat sker ved skønhedskonkurrence.  
 
Kulturstyrelsen foreslår, at denne prioritering fremover operationaliseres ved at tildele de 
anvendte kriterier en vægtning samt point i forhold til ansøgernes opfyldelse heraf. Metoden 
har i en årrække har været anvendt ved afholdelse af skønhedskonkurrencer for de lands-
dækkende radiotilladelser og har vist sig særdeles anvendelig i forhold til at tildele elastiske 
begreber og vurderinger en sammenlignelig objektiv værdi. Herved effektiviseres en ind-
holdsmæssigt kompliceret sagsbehandling af et potentielt stort antal ansøgninger og ansø-
gernes kvalificering af de enkelte kriterier gøres sammenlignelig. 
 
Minimumskrav og skønhedskriterier 

I overensstemmelse med ovenstående metodik vil der i følgende afsnit om vurderingen af 
henholdsvis radio og tv blive sondret mellem minimumskrav og skønhedskriterier. 
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Minimumskravene er i denne sammenhæng udtryk for de forudsætninger, der skal være op-
fyldt som grundlæggende betingelse for, at en ansøger overhovedet kan komme i betragt-
ning. Derimod behøver ansøgerne ikke at opfylde skønhedskriterierne, men jo flere og jo 
bedre (under anvendelse af ovennævnte pointtildeling) de pågældende skønhedskriterier 
opfyldes, jo større er ansøgers mulighed for i en konkurrencesituation at komme i betragt-
ning til hhv. tilladelsen eller tilskuddet.  
 
De fleste lokalradio- og -tv-stationer har under den nuværende ordning haft svært ved at 
tiltrække og fastholde publikum. Ordningen har været præget af en bredt sammensat skare 
af aktører med et meget varierende indhold og kvalitetsniveau, og der har ikke været krav til 
hverken indhold eller tekniske standarder. Dette har eksempelvis resulteret i tv-udsendelser, 
der var optaget på en mobiltelefon med dertil hørende dårlig lyd- og billedkvalitet; eller ra-
dio-udsendelser der var optaget i så voldsom blæst, at lytterne ikke har kunnet høre/forstå, 
hvad der blev sagt. Branchen har selv hævdet, at sådanne forhold har været med til at skub-
be publikum væk også fra de mere seriøse stationer, da det på en sendemulighed med flere 
tilladelseshavere kan være svært for seerne/lytterne at skelne imellem de mange forskellige 
stationer.  
 
Forslagene søger at gøre op med disse uhensigtsmæssigheder gennem ikke blot at samle 
sendemuligheder og tilskud på få tilladelseshavere, men også tillige ved at sætte krav til la-
vest acceptable standard i form af programvirksomhedens lydside, der som minimum skal 
kunne høres/forstås, og en billedside, der skal kunne ses i en acceptabel opløsning. Det er 
ikke tanken herigennem at hindre stationernes eksperimentelle udfoldelsesmuligheder, men 
udelukkende at sikre et generelt minimum af kvalitet.  
 
Hertil kommer, at der i branchen (særligt blandt de ikke-kommercielle stationer) kan siges at 
være et voksende behov for både et generationsskift hos aktørerne og en øget kontakt 
til/inddragelse af lytterne/seerne. Forslagene vil fokusere på stationernes udadvendthed og 
initiativer ift. både det eksisterende og det potentielle publikum – særligt med fokus på den 
yngre generation. Forslagene uddybes nedenfor i afsnit 4.1. og 4.2, men det skal her kort 
nævnes, at styrelsen finder det hensigtsmæssigt at stille krav om pligt til inddragelse af of-
fentligheden (public access) på stationens initiativ, ved at ikke-kommercielle tilladelseshave-
re pålægges bredt at oplyse om muligheden herfor, samt at tilladelseshaver herudover aktivt 
skal tilstræbe, at op mod 5 pct. af stationens programvirksomhed anvendes til public access. 
Det bemærkes, at et sådant krav går videre end kommissoriet, men styrelsen vurderer, at 
kravet ikke blot vil sikre en ny form for nærhed ift. stationens publikum, men tillige i høj grad 
sikre interesse samt en række nye tiltag fra potentielle brugere og evt. kommende aktører.    
 
For så vidt angår opfyldelse af minimumskravene og skønhedskriterierne følger det af sagens 
natur, at en ny ansøger ikke vil kunne dokumentere f.eks. indholdskrav, medlemstal eller 
lignende, såfremt stationen endnu har påbegyndt sin programvirksomhed. Skønhedskriteri-
erne vil derfor ikke udelukkende kunne vurderes ift. faktisk dokumenterbare oplysninger, 
men tillige ift. stationens realiserbare intentioner og forventninger til de forskellige kriterier. 
Det skal hertil nævnes, at de af ansøger afgivne oplysninger, der af Radio- og tv-nævnet 
bliver lagt til grund ved tildelingen af tilladelse og tilskud, vil være bindende for hele tilladel-
ses-/tilskudsperioden. Ansøger vil således ikke have gavn af urealistisk at opskrive sin for-
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ventede opfyldelse af kriterierne, og ansøger vil allerede inden første tilskudsudbetaling (hvis 
forslaget om bagudbetaling tiltrædes) blive kontrolleret herfor. 
 
Det skal bemærkes, at selv om en ny lokalordning kan baseres på de samme tanker og prin-
cipper for så vidt angår både radio og tv, er de to medietyper så forskellige både indholds-
mæssigt, omkostningsmæssigt og ikke mindst omfangsmæssigt (herunder antal sendemulig-
heder), at det er nødvendigt i det følgende at behandle dem hver for sig. Kulturstyrelsen har 
afslutningsmæssigt i bilag E samlet op på forslagene til minimumskrav og skønhedskriterier i 
en mere overskuelig skematisk form. 
 

4.1. TV  

Med afsæt i de ovennævnte definitioner af ”lokalt indhold” og ”reelt har et publikum” skal der 
i nærværende afsnit redegøres for, på hvilken måde og ud fra hvilke kriterier en ny ordning 
for lokal-tv kan udformes. De tidligere problemstillinger, der er gennemgået i afsnit 2.2, har 
indgået i styrelsens arbejde med forslag til en ny ordning.  
 
Indledningsvis skal her nævnes nogle strukturelle forudsætninger for en ny lokal-tv-ordning.  
 
Den ugentlige sendetid til ikke-kommercielt lokal-tv 

Ifølge den nugældende bekendtgørelse om ikke-kommercielt lokal-tv i MUX 12 kan program-
virksomhed udøves i tidsrummet kl. 21.00 til kl. 17.00 (næste døgn). Tidsrummet fra kl. 
17.00 til kl. 21.00 er afsat til tegnsprogsnyheder alle ugedage. Det forudsættes for arbejdet 
med en ny ordning, at denne fordeling mellem lokal-tv og tegnsprogsnyheder fastholdes.  
 
Der er således 20 sendetimer pr. døgn til lokal-tv, hvilket svarer til 140 sendetimer ugentligt 
i hver region. 
 

De landsdækkende sendebånd 

Af de førnævnte 140 ugentlige sendetimer til lokal-tv har 21 ugentlige sendetimer været af-
sat til landsdækkende programvirksomhed. Disse sendetider ligger samtidig i samtlige 8 re-
gioner og kaldes de landsdækkende sendebånd. 
 
Det er besluttet, at der fremover alene skal gives tilladelse til og ydes tilskud til producenter 
af programmer, der omhandler lokale forhold og programmer, der reelt har et publikum. I 
forlængelse heraf er det i kommissoriet for Kulturstyrelsens arbejde med forslag til ny lokal-
ordning fastsat, at der fremover ikke skal afsættes sendetid til de landsdækkende sende-
bånd. Et generelt krav om nærværende lokal-tv er ikke foreneligt med at sende programmer 
i landsdækkende sendebånd. 
 
For seerne vil en ny lokalordning uden de landsdækkende sendebånd ligeledes fremstå mere 
sammenhængende. Således vil sendefladen i de 8 regioner ikke blive afbrudt af landsdæk-
kende programmer, der alt andet lige ikke er lokale i de fleste regioner – udover måske den 
region, hvor programmet er optaget eller produceret mv. Herudover har det været et ønske 
fra branchen, at den ”bedste sendetid” i døgnet allokeres til (regionalt) lokal-tv, hvilket kan 

                                           
2 Bekendtgørelse nr. 1423 af 20. december 2011 om ikke-kommercielt tv i MUX 1 
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imødekommes ved at inddrage de landsdækkende sendebånd, idet disse typisk har været 
placeret i den mest attraktive sendetid. 
Således er nedenstående forslag til en ny tilladelsesordning udarbejdet under den forudsæt-
ning, at lokal-tv skal udsendes i de nuværende 8 regioner svarende til TV 2-regionernes sen-
deområder. 
 
Højere kvalitet i programvirksomheden ved øget tilskud pr. sendetime  

Der har fra både branchen såvel som brugerne været et udtalt ønske om generelt at højne 
kvaliteten af de ikke-kommercielle programmer. Et decideret kvalitetsløft af programmernes 
tekniske og indholdsmæssigt journalistiske kvalitet kan bl.a. ske dels ved uddannelse af pro-
ducenterne, dels ved at tilføre de enkelte tilladelseshaver flere midler. Det skal understreges, 
at et krav om øget kvalitet ikke indgår i kommissoriet for Kulturstyrelsens udarbejdelse af 
forslag til ny lokalradio- og -tv-ordning, men der er peget på, at øget kvalitet øger mulighe-
derne for reelt at få et publikum. 
 
Fra politisk hold er det fastlagt, at puljen til ikke-kommerciel lokalradio- og -tv i aftaleperio-
den ligger fast på 45,8 mio. kr. årligt, hvoraf 2 mio. kr. er afsat til administration, altså 43,8 
mio. kr. til fordeling. Radio- og tv-nævnet fastsætter i den nuværende ordning den årlige 
fordeling af puljen mellem radio og tv. I 2013 har nævnet fordelt 26.280.000 svarende til 60 
pct. til lokal-tv. 
 
I 2013 yder nævnet tilskud til 215 tv-stationer. Det maksimale tilskud til en tv-station er 
181.642 kr. i 2013. Dette beløb ydes for 156 timers egenproduceret førstegangsudsendelse 
til egen region svarende til 3 timers nyproducerede programmer pr. uge. 
 
Lokal-tv-stationer har i en årrække overfor styrelsen og kulturministeriet berettet om de sto-
re udfordringer, stationerne har med at producere seværdigt tv for de tildelte tilskudskroner 
– og at støtten derfor skulle øges for at højne dels kvaliteten af programmerne, dels dermed 
sikre flere seere. I forbindelse med de af styrelsen førnævnte rundbordssamtaler med bran-
chen og brugerne, blev dette ønske udtrykkeligt fremhævet igen. I 2013 er det maksimale 
tilskud pr. produceret programtime knap 1.164 kr.3 Branchen anfører hertil, at det er yderst 
svært at producere seværdigt tv i konkurrence med de store public-service-stationer og de 
kommercielle tv-stationer, der opererer med budgetter af meget større omfang. Foruden den 
egentlige tv-produktion er virkeligheden for stationerne, at de for de 1.164 kr. skal betale 
distributionsomkostninger til DIGI-TV og alle øvrige udgifter i forbindelse med driften af sta-
tionen, husleje, KODA osv.  
 
Man kan derfor overveje en ny model, hvor dels meget færre ansøgere får tilladelse pr. regi-
on, dels at meget færre ansøgere får tilskud i hver region. Eftersom puljens størrelse i afta-
leperioden fastholdes på det nuværende niveau betyder det, at det ydede tilskud alt andet 
lige bliver meget større pr. tilskudsmodtager. Som en betingelse for dette forhøjede tilskud 
kan det foreslås, at der stilles krav om medfinansiering fra stationerne i forbindelse med ind-
levering af ansøgning. De nærmere omstændigheder vedr. tilskuddet behandles i afsnit 
4.1.1. 
 

                                           
3 181.642 kr. / 156 timers egenproducerede førstegangsudsendte programmer = 1.164 kr. pr. time   
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Antal tilladelseshavere pr. region  

I forlængelse af diskussionen om øget tilskud pr. sendetime er det således en selvstændig 
problemstilling, hvor mange programtilladelser der skal udstedes i hver region, og hvorvidt 
alle tilladelseshavere skal have tilskud. Som ordningen er bygget op i dag, er der som nævnt 
ovenfor automatik mellem tilladelse og tilskud, og det vil være en markant ændring, såfremt 
det besluttes, at kun et begrænset antal tilladelseshavere modtager tilskud. 
 
Som sendefladen er bygget op i den nuværende ordning, møder seerne et antal meget for-
skelligartede og kvalitetsmæssigt meget varierede tv-stationer. Eftersom mange tv-stationer 
skal dele sendefladen, og da det nugældende regelsæt fastsætter sendesamvirkernes prin-
cipper for fordeling af sendetiden, har sendesamvirkerne besluttet at dele sendefladen op i 
fastsatte programtider (”slots”) af 30 min.  
 
I overensstemmelse med de nugældende regler skal sendesamvirkerne først fordele den mi-
nimumssendetid, som alle tilladelseshavere i en region har krav på. Dernæst skal den øvrige 
sendetid fordeles. Ved fordelingen af både minimumssendetid og øvrig sendetid skal sende-
samvirkerne i prioriteret rækkefølge fordele egenproducerede programmer til egen region; 
egenproducerede programmer fra andre regioner, og til sidst andre programmer. Resultatet 
er, at seerne derfor som oftest møder en ny tv-station hver halve time hele døgnet. 
 
Dette medfører, at kontinuiteten mellem de enkelte stationer falder bort, da seerne skal søge 
programmer fra en bestemt station fordelt ud over en hel uge, og den samlede sendeflade 
fremstår rodet og uden det flow, der i øvrigt kendetegner moderne tv-kanaler. I de to regio-
ner med flest tilladelseshavere, region Østjylland og region hovedstaden, er der henholdsvis 
27 og 55 tilladelseshavere til at dele den ugentlige sendetid på 140 timer.   
 
Det bør derfor overvejes at imødekomme ønsket om flere tilskudskroner pr. sendetime - og-
så for at forenkle sendefladen – således at der i hver region fastsættes et fast antal tilladel-
ser, der er væsentligt lavere end i dag.  
 
Styrelsen vurderer, at der kan peges på to relevante modeller, der med argumenter for og 
imod kan opfylde ovennævnte løsningsforslag. Model 1 tager udgangspunkt i den nugælden-
de ordning, hvor et relativt højt antal tilladelseshavere (om end lavere end i dag) fastholdes 
på landsplan, men hvor kun et fåtal tilladelseshavere tillige kan opnå tilskud. Model 2 er en 
nytænkning i den forstand, at der kun udstedes et lavt antal tilladelseshavere, men automa-
tikken mellem tilladelse og tilskud fastholdes. De to modeller behandles nedenfor.  
 
De to nævnte modeller kan i kort form beskrives således: 

1. Antallet af tilladelser pr. region begrænses til 12 tilladelseshavere i 8 regioner, i alt 96 
tilladelser mod de nuværende 215 tilladelser. Antallet pr. region kan variere alt efter 
hvor mange mennesker, der bor i hver region, men gennemsnittet fastholdes. Alle til-
ladelseshavere tildeles af administrative hensyn det samme antal sendetimer, f.eks. 3 
timer. Sendetiden kunne som i dag fordeles gennem sendesamvirkerne. Særligt ved 
denne model er, at kun 4 tilladelseshavere pr. region kan opnå tilskud. Tilskudsmod-
tagerne forpligtes til at producere 2 timers ny egenproduceret tv pr. uge, og hertil 
kommer et fast antal genudsendelser af disse programmer. De nærmere tilskudsbe-
tingelser gennemgås nedenfor i afsnit 4.1.1. 
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2. Antallet af tilladelser pr. region fastsættes til 4 pr. region, og automatikken mellem 
tilladelse og tilskud fastholdes. Således vil der kun være 4 tilladelseshavere og til-
skudsmodtagere i hver region. Tilskudsmodtagernes forpligtelser er lig de i model 1 
nævnte. I tilknytning til denne model 2 kan overvejes en udvidelse af den nugælden-
de ordning, hvor nævnet kan udstede midlertidige programtilladelser til særlige formål 
og af kortere varighed. Sendetiden for disse tilladelser kan placeres i den ledige sen-
detid der er tilovers fra de 4 tilskudsmodtagere pr. region. 

 
Indledningsvis skal det for både model 1 og 2 bemærkes, at det nævnte begrænsede antal 
tilskudsmodtagere vil resultere i, at tilskuddene pr. sendetime i modsætning til i dag vil blive 
meget større og kunne give lokal-tv det fornødne økonomiske løft, der er nødvendigt for at 
sikre, at programfladen kan blive seværdig og attraktiv. Forskellen mellem de to modeller 
består således i, hvad der skal ske med den eventuelle sendetid, der ikke bliver udnyttet af 
tilskudsmodtagere.  
 
Ved model nr. 1 er en af de åbenlyse fordele, at der fortsat vil være sendetid til mange græs-
rodsstationer, der fortsat ønsker at producere lokal-tv, de fleste dog uden tilskud. Antallet af 
tilladelser er dog reduceret i forhold til i dag, og i nogle regioner (f.eks. hovedstadsområdet) 
vil forslaget indebære en kraftig reduktion. Til gengæld er modellen ikke direkte forenelig 
med argumentet om at rydde op på sendefladen, da styrelsen vurderer, at der selv med en 
begrænsning af antal tilladelseshavere pr. region til 12 (gennemsnit) stadig vil være mange 
til at dele sendefladen i døgnet, om end antallet i de fleste regioner er lavere end i dag. Det 
er tvivlsomt, om antallet af tilladelser ved denne model 1 er lavt nok til at skabe en sam-
menhængede sendeflade, som seerne ikke vil opleve som rodet.  
 
Det er ligeledes styrelsens vurdering at model 1, hvor ikke alle stationer får tilskud, har an-
dre mere eller mindre uhensigtsmæssige følgevirkninger.  
 
Den mest oplagte problemstilling er, hvorvidt stationer, der ikke får tilskud, skal være for-
pligtede til at sende. Der kan argumenteres for, at det ikke er rimeligt at forpligte ikke-kom-
mercielle tv-stationer, der ikke må have reklameindtægter og i øvrigt heller ikke får tilskud, 
til at opretholde en fast sendekadence hver uge. En sådan beslutning vil ligeledes påføre sta-
tionerne faste sendeomkostninger, der måske ikke er rimelige, taget i betragtning, at perso-
nalet for de fleste nuværende stationernes vedkommende består af frivillige, bl.a. pensioni-
ster, med interesse for tv-produktion.  
 
Hvis disse stationer forpligtes til at sende et fast antal timer om ugen, opstår der ligeledes en 
risiko for, at de sendte programmer bliver af en kvalitet, der ikke er i fuld overensstemmelse 
med baggrunden for nærværende ændring af lokalordningen – programmer, der ligner den 
aktuelle sendeflade i regionerne.   
 
Model 1 vil ligeledes medføre nogle administrative udfordringer i de lokale sendesamvirker, 
hvor modellen skaber et tilskudsmæssigt A-hold og et B-hold. Det er styrelsens erfaring med 
den nuværende ordning, at sendesamvirkerne allerede har betydelige vanskeligheder med at 
placere sendetiden blandt tilladelseshaverne til stationernes tilfredshed. Styrelsen får mange 
henvendelser fra stationer vedrørende sådanne problemer i sendesamvirkerne.  
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Hvis det med en ny ordning besluttes, at et meget lavt antal stationer får tilskud, hvilket som 
beskrevet er en nødvendighed for at skabe seværdige programmer, samtidig med at andre 
tilladelseshavere skal have del i den eventuelt ledige sendetid, er det styrelsen vurdering, at 
sendesamvirkerne vil få yderligere vanskeligheder med at sammensætte sendefladen. Her-
udover vurderer styrelsen, at antallet af henvendelser vedrørende problemer i sendesamvir-
kerne vil tiltage betydeligt. En åbenlys udfordring ved model 1 vil være placeringen af sende-
tiden til de stationer, der ikke får tilskud. På hvilke tidspunkter af døgnet skal disse sende, 
hvis man forestiller sig, at de bedste sendetider i døgnet allokeres til de tilskudsberettigede 
stationer? 
 
Herudover indeholder model 1 en yderligere udfordring i forhold til de i medieaftalen opstille-
de krav om, at programvirksomheden skal fokuseres på de ovenfor nævnte begreber ”lokalt 
indhold” og ”reelt har et publikum”. Udfordringen består i forholdet mellem de indholdsmæs-
sige krav, der kan stilles til stationer i betragtning af de rammer for begrænsning af ytrings-
friheden, der er fastsat i Menneskerettighedskonventionens art. 10.2, og det faktum, at der 
ydes et statstilskud. Det må dog anses som i overensstemmelse med konventionens be-
stemmelse at fastsætte indholdsmæssige programkrav – som de to ovennævnte begreber 
delvist består af – også for stationer, der ikke modtager tilskud fra staten. Det er utvivlsomt i 
overensstemmelse med konventionen at fastsætte sådanne krav som betingelse for, at der 
ydes statstilskud.  
 
Således vil stationer, der ikke modtager tilskud, også vil være bundet af kravene om at sen-
de lokalt indhold og reelt at have et publikum. Det er hertil styrelsens vurdering, at største-
delen af de nuværende stationer, der har de økonomiske forudsætninger for at fortsætte 
programvirksomheden uden tilskud, vil bestå af de religiøse organisationer af forskellig be-
skaffenhed. 
 
I model 2 er det derimod styrelsens vurdering, at sendefladen netop ikke vil fremstå forvir-
rende som følge af mange forskellige indlæg fra mange meget små stationer. Ulempen ved 
model 2 er, at diversiteten af mange små stationer reduceres, og at mange lokal-tv-stationer 
bliver afskåret muligheden for fortsat programvirksomhed. 
 
Som konsekvens af, at mange af de nuværende lokal-tv-stationer i model 2 bliver afskåret 
deres sendemulighed, kan det overvejes at foreslå, at Radio- og tv-nævnet løbende kan ud-
stede midlertidige programtilladelser på baggrund af ansøgning herom. Denne mulighed be-
står ligeledes i dag, hvor midlertidige programtilladelser oftest udstedes af kortere varighed i 
forbindelse med en begivenhed, f.eks. festivaler og andre tematiske arrangementer.  
 
Model 2 indeholder herudover den udfordring, at tilskudsmodtagerne alene skal forpligtes til 
at sende et fast antal timer. Det timetal sammenholdt med det relativt lave antal tilskuds-
modtagere medfører, at der vil være ledig sendetid i sendefladen. 
 
I den nugældende ordning har det været et fast princip i regioner med konkurrence, at sen-
defladen skulle udnyttes fuldt ud. Dette princip stammer fra begyndelse af 1980’erne ved 
bruddet på DR’s monopol med lokalradio, idet sendetid i ”æteren” blev set som en sam-
fundsmæssig knap ressource, der skulle udnyttes. Dette var ligeledes baggrunden for, at 
Radio- og tv-nævnet i den nuværende ordning med få undtagelser ikke kunne afvise ansøge-
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re i områder, hvor der ikke var konkurrence om sendetiden. Efter fremkomsten af internettet 
og udbredelsen af de sociale medier har den æterbårne sendeflade ikke samme betydning 
som for bare 10 år siden. Dette princip er ikke længere tidssvarende, og styrelsen finder det 
derfor hensigtsmæssigt, at ledig sendetid accepteres ud fra hensynet til, at sendefladen sik-
res den fornødne kvalitet. Et sådant princip understøtter i højere grad kvalitet frem for kvan-
titet i programvirksomheden. 
 
Derved sikres en sikker identifikation af, at afsender er en tilskudsberettiget tilladelseshaver, 
og kontinuiteten i programmer sikres overfor seerne. Modsætningen er at give mulighed for 
at fylde programfladen fuldt ud, hvilket erfaringen viser, kan skræmme seerne væk fra kana-
len, hvis programmerne ikke har den fornødne kvalitet og lokale relevans. 
 
Fordelen ved model 2 frem for model 1 er, at den imødekommer ønsket fra stationerne om, 
at lade hensynet til at tilskudsmidler fordeles til færre stationer, der vurderes at kunne give 
programmerne en seværdig kvalitet, veje tungere end hensynet til at fylde sendefladen fuldt 
ud. 
 
Samlet set er det således en mulighed, at antallet af tilladelseshavere og tilskudsmodtagere i 
hver af de otte regioner som udgangspunkt fastsættes til fire. Det skal i denne forbindelse 
bemærkes, at styrelsen hertil foreslår som minimumskrav, at stationerne er forpligtede til at 
tilbyde en del af sendefladen til public access. Dermed vil der stadig være en vis adgang for 
enkelte små producenter til sendefladen. En yderligere beskrivelse af minimumskravene for 
en tilladelse behandles nedenfor i afsnit 4.1.1. 
 
Af hensyn til befolkningsdemografien i landet og sammenholdt med styrelsens erfaringer fra 
den nuværende ordning foreslås følgende fordeling pr. region: Region Hovedstaden: 6 tilla-
delser; Region Østjylland: 5 tilladelser; Region Nord, Midt-Vest, Syd, Fyn og Øst: 4 tilladelser 
hver; og Region Bornholm: 1 tilladelse. 
 
I alt 32 tilladelseshavere svarende til ovennævnte gennemsnit på 4 tilladelseshavere pr. re-
gion. 
 

4.1.1. Tilladelse og tilskud 

Som beskrevet ovenfor skelner Kulturstyrelsen ved behandlingen af ansøgninger mellem mi-
nimumskrav og skønhedskriterier. Minimumskravene er en oplistning af de basale krav, en 
ansøger skal opfylde for at komme i betragtning til en tilladelse. Såfremt en ansøger ikke 
opfylder alle minimumskrav, vil ansøgningen således ikke blive realitetsbehandlet. Det er 
styrelsens tanke i denne forbindelse, at minimumskravene har karakter af en ”tjekliste”, som 
alle ansøgere skal kunne opfylde. 
 
Minimumskrav 

Med udgangspunkt i kommissoriet og ønsket fra de politiske partier bag medieaftalen finder 
styrelsen det hensigtsmæssigt med et øget fokus på stationernes lokale indhold gennem et 
krav om, at minimum 80 pct. af en stations programvirksomhed opfylder ovennævnte defini-
tion af lokalt indhold. Hertil kommer, at såfremt en station tilbyder mere lokalt indhold end 
dette minimumskrav i ansøgningen, vil den honoreres herved ved i eventuel konkurrence 
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med andre og mindre lokale ansøgere. Se mere herom umiddelbart nedenfor under skøn-
hedskriterier. 
 
Ligeledes med fokus på lokalområdet samt ønsket om, at stationerne reelt har et publikum, 
foreslår styrelsen, at der stilles krav til stationens synlighed i lokalområdet. 
 
Kulturstyrelsen foreslår derfor, at tilskudsmodtagerne bør have en hjemmeside, hvorpå de 
både stiller deres programmer til rådighed on demand samt gennem live streaming. Kravet 
om live streaming kan eventuelt af økonomiske årsager begrænses til førstegangsudsendel-
serne. Det bemærkes, at forslaget ikke indebærer, at de få tilskudsmodtagere forpligtes til at 
live streame programmerne for de øvrige tilladelseshavere i regionen – i det tilfælde, at det 
besluttes, at der skal gives sendetid til ansøgere udover tilskudsmodtagerne. 
 
Herudover bør alle tilladelseshavere forpligtes til at deltage i oprettelse og drift af en fælles 
landsdækkende hjemmeside for lokal-tv i Danmark (evt. i fællesskab med radio), og de bør 
godtgøre anvendelsen af diverse aktuelle sociale medier m.v. Ligesom for så vidt angår 
ovennævnte minimumskrav til lokalt indhold, vil stationer som overopfylder på disse centrale 
kriterier tillige kunne opnå point herfor i en eventuel konkurrencesituation (se nedenfor un-
der skønhedskriterier). 
 
Styrelsen vurderer ligeledes, at definitionen på lokalt indhold betyder, at programvirksomhe-
den som udgangspunkt skal indeholde en lydside (og for tv tillige en billedside) og at tv-
programmer skal være med danske undertekster, hvis sproget ikke er dansk. Det politiske 
ønske, såvel som ønsket fra branchen om mere lokalt indhold medfører en udtrykkelig stil-
lingtagen til sproget på ansøgningsniveau. Dette kan imødekomme den kritik, der har været 
fra brugerne, af at enkelte tv-stationer sendte programmer helt uden lyd, og/eller uden 
tekstning af udenlandske stemmer i programmet. Dog bør Radio- og tv-nævnet kunne di-
spensere fra sprog- og tekstningskravet, såfremt stationen kan godtgøre, at mindst 10 pct. 
af målgruppen taler et andet sprog end dansk, og ved live-udsendelser, hvor tekstning er 
bekostelig. 
 
Set i lyset af den fremtidige tekniske udvikling inden for digitalt tv, finder styrelsen det hen-
sigtsmæssigt at fastsætte minimumskrav for, i hvilket format lokal-tv skal optages. Der er 
dog en naturlig stor udfordring i af forudse denne tekniske udvikling, men minimumskravene 
kunne i denne forbindelse fastsættes til almindeligt anerkendte tekniske standarder. Disse 
standarder skal være et værn mod programmer, der i dag er optaget i meget lav opløsning 
på mobiltelefoner og eventuelt uden lyd. Der skal på et senere tidspunkt indhentes forslag til 
disse standarder fra relevante aktører i markedet.  
 
Som nævnt overfor i afsnit 2.2 indeholder den nuværende ordning en tilskudsmæssigt udfor-
dret incitamentsstruktur, der dels har åbnet for uberettiget brug, dels har gjort det meget 
svært for Radio- og tv-nævnet at føre et effektivt tilsyn med stationerne. Et af de store pro-
blemer har i denne forbindelse været omfanget af kædestationer – altså stationer der har 
programtilladelse til flere regioner under samme navn. 
 
Ved behandling af ansøgninger om tilladelse under den nuværende ordning er det ikke muligt 
at afvise ansøgninger i en region, hvor der ikke er konkurrence om sendetiden – i den situa-
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tion får alle ansøgere tilladelse. Årsagen hertil er, at sendetiden som nævnt historisk er set 
som en knap ressource, som skal udnyttes, såfremt der overhovedet er ansøgere hertil.  
 
Efter udbredelsen af internettet og alle andre mobile platforme, har dette argument ikke læn-
gere den samme vægt som for bare 10-15 år siden. Styrelsen anbefaler et opgør med denne 
tænkning i den forstand, at det skal være muligt at afvise ansøgninger fra samme ansøger til 
flere regioner og at afvise ansøgninger selv i regioner, hvor der ikke er konkurrence om sen-
detiden. Dermed indebærer forslaget også et decideret forbud mod kædestationer, som har 
været en del af problematikken i den nugældende ordning.  
 
Et sådant forslag vil medføre en vis risiko for stråmandsvirksomhed, men styrelsen vurderer, 
som nævnt vedr. definitionen af lokalt indhold, at et krav om, at programmerne skal produ-
ceres lokalt, vil kunne dæmme op for misbrug ved dokumentationskrav herom. Styrelsen an-
befaler således et bopælskrav for stationerne. 
 
Såfremt en ny ordning skal være effektiv ift. kun at tiltrække seriøse ansøgere med reel mu-
lighed for at kunne opfylde de lovede programplaner, følger det af forslaget om større til-
skudsbeløb pr. modtager, at der også bør stilles større krav til ansøgers økonomiske soliditet. 
Kulturstyrelsen anbefaler derfor, at det bliver en egentlig forudsætning for at ansøge om til-
ladelse og tilskud, at ansøgningen indeholder en revisorudtalelse om ansøgers økonomi i for-
hold til de beskrevne programplaner mv.  
 
Som led i forslaget om, at sendefladen skal kvalitetsløftes, og stationerne skal kompetence-
udvikles, og at styrelsen med de formål skal yde meget større tilskud pr. tilskudsberettiget 
station, anbefaler styrelsen, at der stilles krav om medfinansiering, evt. i form af medfinan-
siering fra det lokale område. Et krav herom kan ligeledes bidrage til ansøgernes lokale for-
ankring. Det skal i den forbindelse nævnes, at medieforsker Per Jauerts rapport (bilag D) har 
afdækket, at den danske tilskudsmodel i sin nuværende udformning bl.a. udmærker sig ved, 
at tilskuddet udgør størstedelen af stationernes budgetter. Styrelsen foreslår derfor, at der 
stilles krav om medfinansiering på minimum 25 % af tilskudsbeløbet. Det førnævnte vedrø-
rende revisorudtalelse er ligeledes relevant i denne forbindelse.  
 
For at imødekomme kravet om en mere seværdig sendeflade, kan Kulturstyrelsen foreslå, at 
tilladelseshaverne forpligtes til at producere 2 timers egenproduktion pr. uge. i 50 uger år-
ligt. Hver tilladelseshaver skal således producere 100 timers nye programmer årligt. Dette 
vurderes at være et realistisk mål og vil medføre et tilskud pr. nyproduceret time på ca. 
8.212 kr. pr. time (udregning ses i afsnit 4.3) i modsætning til det nuværende maksimale 
tilskud på 1.164 kr. pr. time. De egenproducerede programmer skal genudsendes hver mi-
nimum 6 gange, i alt 12 genudsendelser pr. uge. Tilskudsbeløbene behandles yderligere i 
afsnit 4.3. om udmåling.  
 
Samlet set skal en tilladelseshaver således sende 2 timers ny egenproduktion samt 12 timers 
genudsendelse i alt 14 timers tv pr. uge i høj kvalitet. Eftersom det anbefales at ophæve 
sendepligten for øvrige ledige timer, vurderes det, at seerne vil opleve en mere seværdig 
programflade. Det er således kvalitet frem for kvantitet, der honoreres, i højere grad end ved 
den nugældende ordning. På denne måde vil der i en region med 4 tilladelseshavere således 
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ugentligt være 56 timers udsendelser. Den uudnyttede sendetid pr. uge vil primært bestå af 
sendetider om natten eller andre mindre attraktive sendetider på døgnet. 
 
Det kan endvidere overvejes at etablere seermålinger for ikke-kommercielt lokal-tv med 
henblik på at kunne afslå tilskud til fortsat drift og inddrage tilladelsen, hvis seermålinger 
viser, at stationen ikke opfylder de fastsatte krav om reelt at have et publikum. 
 
Skønhedskriterier 

Udover ovennævnte minimumskrav, som samtlige ansøgere vil skulle opfylde for overhove-
det at komme i betragtning, er det tillige nødvendigt at opstille en række kriterier, som an-
søgerne kan blive vurderet indbyrdes på i de områder, hvor der måtte være konkurrence om 
sendemulighederne. 
 
I overensstemmelse med medieaftalens fokus på lokalt indhold, foreslår Kulturstyrelsen, at 
stationer, der sender mere lokalt indhold end minimumskravet (80 pct.), vil opnå point her-
for i en konkurrencesituation, hvor Radio- og tv-nævnet vil være nødsaget til at vælge mel-
lem flere ansøgere. Vurderingen af kravet om lokalt indhold foreslås opgjort på ugebasis. 
Stationerne skal således sende programmer med minimum 80 pct. lokalt indhold hver uge. 
 
Tilsvarende bør stationer, der kan redegøre for reelt at have et publikum, prioriteres højere 
end andre ansøgere. Kulturstyrelsen foreslår derfor, at der i en konkurrencesituation tildeles 
point til stationer, der i overensstemmelse med ovenfor nævnte nærmere definitioner rede-
gør for stationens omtale og opbakning i lokalområdet - sidstnævnte bl.a. forstået som beta-
lende medlemmer. Det samme gælder stationernes redegørelse for lokale samarbejder og 
partnerskaber (institutioner, skoler, kirker osv.). 
 
Endvidere er der i branchen et udpræget behov for fokus på nye brugere i den næste gene-
ration, hvorfor styrelsen finder behov for i en konkurrencesituation at belønne ansøgere, der 
aktivt planlægger særlige tiltag i forhold hertil. Dette kan f.eks. være at stille sig til rådighed 
for praktik- og elevpladser og at inddrage unge mennesker ikke blot som lyttere, men også 
som deltagere i programvirksomheden eller ved produktionen. Synlighed er i denne forbin-
delse afgørende, hvorfor man kunne forestille sig mange andre nyskabende og pointgivende 
tiltag i forhold til dette kriterium, f.eks. afholdelse af en årlig event på og med inddragelse af 
lokale uddannelsesinstitutioner. 
 
Det nugældende kriterium om alsidighed i programfladen foreslår styrelsen videreført. Dette 
betyder, at Radio- og tv-nævnet fortsat skal have mulighed for at sikre en samlet alsidighed i 
programfladen inden for regionen. Dette værktøj har i nuværende ordning vist sig at være 
effektivt i udvælgelsen af ansøgere i regioner med konkurrence om sendetiden.  
 
Endelig har der gennem tiden vist sig store forskellige på den indholdsmæssige kvalitet af 
tilskudsmodtagernes programvirksomhed, hvilket naturligvis tillige har haft en mærkbar ef-
fekt på publikum. Kulturstyrelsen foreslår derfor, at der i en konkurrencesituation bliver mu-
lighed for at prioritere ansøgere med dokumenteret journalistisk faglighed, kompetencer, er-
faring og lignende. 
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Det skal bemærkes, at der ved vurderingen af ovennævnte skønhedskriterier kan anlægges 
vægte for de enkelte kriterier. Et kriterium om point til f.eks. dokumenteret faglighed mv. vil 
således naturligvis ikke udelukke nye aktører fra at få en tilladelse/tilskud, idet både vægt-
ningen heraf samt ansøgers score på de øvrige punkter vil blive afgørende for en endelig 
vurdering. 
 
Endelig bør det nævnes, at det på grund af ønsket om at reducere mængden af tilbagebeta-
lingskrav tillige bør være muligt at tildele point ift. ansøgers soliditet, som er beskrevet oven-
for under minimumskravene. 
 
Det er styrelsens tanke, at ansøgere vedrørende tilskud skal indlevere egentlige dummy-
produktioner af 10 minutters varighed, hvorigennem ansøgers programplaner sandsynliggø-
res. Disse dummyproduktioner vil indgå i den samlede skønhedsvurdering. 
 

4.2. Radio 

Kommerciel og ikke-kommerciel radiovirksomhed 

Den nuværende ordning for lokalradio omfatter både kommercielle og ikke-kommercielle til-
ladelseshavere. Det nugældende tilladelses- og tilsynssystem skal således som udgangspunkt 
anvendes ens for både stationer, hvis indtægt hovedsageligt stammer fra det årlige statslige 
tilskudsbeløb samt for stationer, der i stedet baserer sin indtægt primært på udsendelse af 
reklamer. 
 
Disse to former for radiovirksomhed er karakteriseret ved en række forskelle for så vidt an-
går både formål, professionalisme, lyttere, økonomi og ikke mindst det indhold, der udsen-
des. 
 
Den fælles ordning har givet anledning til en række administrative problemstillinger og for 
tilladelseshaverne deraf følgende faktiske uhensigtsmæssigheder gennem tiden - særligt i 
forbindelse med tildeling af nye tilladelser. Hertil kommer, at også misbrugs- og omgåelses-
problematikken er af særlig karakter for de tilladelseshavere, der modtager tilskud (de ikke-
kommercielle stationer). 
 
Kulturstyrelsen finder det derfor formålstjenligt, at der ved fremtidig regulering af området 
sondres mellem henholdsvis kommerciel og ikke-kommerciel radiovirksomhed. Af samme 
årsag er de to typer radiovirksomhed behandlet særskilt i nedenstående gennemgang. 
 
Fordeling af frekvenser 

De nuværende tilladelser til lokalradio udløber ved udgangen af 2015, og spørgsmålet om, 
hvad der derefter skal ske, afhænger bl.a. af udviklingen af digital radio. Uanset spørgsmålet 
ikke er påtrængende aktuelt, er det dog væsentligt i denne sammenhæng at overveje, hvor-
dan en opdeling af området i to separate ordninger for hhv. kommerciel og ikke-kommerciel 
lokalradio kan ske. Der er i den forbindelse behov for at klarlægge, hvilke frekvenser der skal 
indgå i hver af de pågældende ordninger.  
 
Der kan anvendes forskellige modeller for en sådan inddeling. Administrativt ville en 50-50-
fordeling baseret på lodtrækning formentlig være mest simpel. Alternativt kan der til hver 
kommune som udgangspunkt allokeres en enkelt ikke-kommerciel frekvens (evt. med flere til 
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de større byer), mens øvrige frekvenser tildeles kommerciel programvirksomhed. Endelig kan 
der vælges en løsning, der tager udgangspunkt i den nuværende fordeling, dvs. at fastfryse 
antallet af frekvenser til ikke-kommerciel lokalradio i overensstemmelse med den fordeling, 
som branchen og udviklingen gennem tiden selv har skabt og indrettet sig på. Af hensyn til 
branchen og brugerne samt en afvejning af de involverede både kommercielle og ikke-kom-
mercielle interesser kunne Kulturstyrelsen pege på sidstnævnte løsning, hvilket alt andet lige 
afspejler en hensigtsmæssig og mindst indgribende fordeling. 
 
Opdeling af frekvenser 

Under den nuværende ordning kan en station søge og få tildelt tilladelse til kun enkelte timer 
på en frekvens. Særligt i de attraktive sendeområder kan dette betyde, at en frekvens deles 
mellem så mange tilladelseshavere, at der for både producenter og lyttere bliver tale om en 
usammenhængende flade – svarende til den problematik, der er beskrevet for lokal-tv. Sam-
tidig er det en enorm administrativ belastning at kontrollere og tildele både tilladelser og til-
skud til disse små enheder. 
 
Kulturstyrelsen finder det derfor hensigtsmæssigt, at der af hensyn til både branchens udvik-
lingsmuligheder og til lytterne samt af hensyn til kontrolmulighederne fremover kun tildeles 
tilladelse til frekvenser i sin helhed. Dette svarer endvidere til tildelingsmetoden for så vidt 
angår frekvenstilladelser fra Erhvervsstyrelsen. 
 
En sådan forenklet ordning, som tillige er i overensstemmelse med de udstedte frekvenstilla-
delser, vil medføre store administrative fordele og vil samtidig ikke betyde væsentlige æn-
dringer for stationerne. Mindre stationer, som fortsat ønsker kun at sende enkelte timer, vil 
under den foreslåede ordning fortsat kunne opnå sendemulighed ved at vælge en løsning, 
hvor flere i forening går sammen om at søge en samlet frekvens.  
 

4.2.1. Ikke-kommerciel lokalradio 

Som ovenfor foreslået, kan en fremtidig lokalordning forenkles ved kun at tildele tilladelser 
og tilskud til hele frekvenser. Under forudsætning af, at den samlede tilskudspuljes størrelse 
fastholdes, vil en sådan forenklet ordning samtidig medføre en væsentlig reduktion i antallet 
af tilskudsmodtagere, hvorved det enkelte tilskudsbeløb pr. definition vil blive højere.  
 
En sådan ny fordeling af tilskud med højere beløb til færre stationer har ligesom på tv-siden 
også vist sig efterspurgt i radiobranchen med henblik på at skabe økonomi til at producere et 
bedre programindhold.  
 
Til gengæld vil det være nødvendigt med skarpere kriterier for tildeling af både tilladelser og 
tilskud til sådanne nye og større tilladelseshavere, ligesom de større tilskud tillige må kræve 
et tættere tilsyn i form af både forudgående krav og efterfølgende kontrol. Disse højere krav 
og samtidig ønsket om en smidig administration medfører, at der skal opstilles en række for-
udsætninger/minimumskrav for at komme i betragtning til hhv. tilladelse og tilskud, samt at 
der tillige skal opstilles en række kriterier for, hvem der skal vælges som tilladelseshavere og 
tilskudsmodtagere i de områder, hvori der er konkurrence om frekvenserne.  
 
Radioområdet adskiller sig dog væsentligt fra tv-området pga. et meget stort antal sendemu-
ligheder/frekvenser. Hvor der på tv kun er 8 sendemuligheder, er der i nærheden af 70 fulde 
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frekvenser, der i dag anvendes til ikke-kommerciel radiovirksomhed. Hertil kommer et væ-
sentligt større antal frekvenser til også de kommercielle stationer. Med henblik på en effektiv 
administration og enkelthed for det store antal ofte ikke-professionelle ansøgere, foreslår 
Kulturstyrelsen, at der på radioområdet fortsat skal være sammenfald mellem kriterierne for 
tilladelse og for tilskud, således at der - som i den nuværende ordning - fortsat vil eksistere 
en automatik mellem tilladelserne og tilskuddet.  
 
Dette må naturligvis ikke ske på bekostning af tilsynet med evt. uberettiget tilskudstildeling, 
hvorfor en nyordning aktivt bør både forebygge og indeholde midler til effektivt at komme 
evt. uberettiget brug til livs. Kulturstyrelsen foreslår derfor, at kravene til både at få tildelt 
tilladelse/tilskud udformes, så disse betingelser bliver langt mere operationelle og dokumen-
terbare, og ved at øge mulighederne for at tilbageholde tilskudsmidler, indtil stationerne har 
vist både bæredygtighed og målopfyldelse samt ved at lette de administrative muligheder for 
at foretage efterfølgende og løbende opfølgning på vilkårsopfyldelsen.  
 
Herudover finder Kulturstyrelsen det - som allerede beskrevet - hensigtsmæssigt, at der 
fremover ikke pålægges alle de ikke-kommercielle tilladelseshavere en egentlig sendepligt for 
så vidt angår samtlige 168 timer/uge på en frekvens (dog fortsat sendepligt for så vidt angår 
tilskudsberettigede timer, se nærmere i afsnit 4.2.1.1). Det vil således også af denne årsag 
være muligt for tilladelseshavere kun at sende enkelte timer på en frekvens, såfremt det er i 
et område, hvor der ikke er konkurrence, dvs. ikke er andre, der ønsker at udnytte den ledi-
ge sendetid.  
 

4.2.1.1. Tilladelse og tilskud 

Minimumskrav 

På tilsvarende vis som ved tv, vil det være nødvendigt at knytte en række krav til en radio-
stations tilladelse og tilskud. 
 
Med udgangspunkt i kommissoriet og det politiske ønske i medieaftalen har Kulturstyrelsen 
forslag, som skal give stationerne øget fokus på lokalt indhold. Af hensyn til radiostationer-
nes fortsatte mulighed for at udsende musik, finder styrelsen derfor, at der kan stilles krav 
om, at minimum 80 pct. af programfladen skal opfylde ovennævnte definition af lokalt ind-
hold, dog således, at andelen med lokalt indhold kan reduceres ned til 50 pct., såfremt mu-
sikandelen af programfladen øges tilsvarende. 
 
Ligeledes med fokus på lokalområdet samt ønsket om, at stationerne reelt har et publikum, 
bør der indføres krav til stationens synlighed i lokalområdet. 
 
Ansøgere bør således som minimum have en hjemmeside, hvorpå de stiller deres program-
mer til rådighed on demand. De bør forpligtes til at deltage i oprettelse og drift af den fælles 
landsdækkende hjemmeside for lokalradio i Danmark, og de bør godtgøre anvendelsen af 
diverse aktuelle sociale medier m.v. Ligesom for så vidt angår ovennævnte minimumskrav til 
lokalt indhold, vil stationer, som overopfylder på disse centrale kriterier, tillige kunne opnå 
point herfor i en eventuel konkurrencesituation (se nedenfor).     

 
Udover fastsættelse af kravene til ”lokalt indhold” og ”reelt har et publikum” videreføres et 
krav om timetal for tilskudsberettigelsen. Under den nuværende ordning er det muligt at op-
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nå tilskud til maksimalt 15 timer ugentligt for hver af de stationer, der sender på en fre-
kvens. Eftersom Kulturstyrelsen anbefaler, at man fremover kun giver tilladelse og tilskud til 
hele frekvenser, vil det enkelte tilskud blive højere, og der vil blive flere timer til rådighed pr. 
tilladelse. Styrelsen finder derfor, at der fremover bør tilknyttes et krav om fast udsendelse 
af minimum 5 timers førstegangsudsendt egenproduktion pr. dag, 50 uger om året, som en 
forudsætning for tilskuddet.  
 
Indførelsen af en pligt til et fast timetal vil medføre en væsentlig administrativ forenkling hos 
både stationerne og myndigheden, idet der ikke længere vil skulle redegøres individuelt for 
et konkret udsendt antal timer svarende til den nuværende ordning (hver enkelt station re-
degør for varierende timetal op til det maksimale timetal på 15 timer/ugl.).  
 
Branchen har tillige peget på det uhensigtsmæssige i at tildele tilskud til programmer, der 
udsendes om natten eller på andre tidspunkter, hvor der kun er få lyttere. Kulturstyrelsen er 
enig i disse synspunkter og finder det hensigtsmæssigt, at de 5 timers førstegangsudsendte 
egenproducerede programmer udsendes i stationens egen primetime, hvilket i denne sam-
menhæng kan defineres som de daglige 5 timer, stationen selv vurderer som værende opti-
male i forhold til stationens primære publikum.   
 
Såfremt en ny ordning skal være effektiv ift. at tiltrække seriøse ansøgere med reel mulighed 
for at kunne opfylde de lovede programplaner, følger det af forslaget om større tilskudsbeløb, 
at der også bør stilles større krav til ansøgers økonomiske soliditet. Kulturstyrelsen anbefaler 
derfor, at det bliver en egentlig forudsætning for at ansøge om tilladelse og tilskud, at ansøg-
ningen indeholder en revisorerklæring vedrørende ansøgers økonomi i forhold til de beskrev-
ne programplaner mv.  
 
Der bør også radios vedkommende indføres et krav om medfinansiering ud fra samme over-
vejelser, som beskrevet ovenfor i afsnit 4.1 vedrørende tv. I forhold til de væsentligt større 
både sendeområder og tilskudsbeløb på tv-området, findes et krav på 25 % af tilskudsbelø-
bet tilstrækkeligt til at opnå formålet for lokalradios vedkommende. Såfremt ansøger selv og 
gennem andre kanaler er i stand til at rejse dette beløb, vil de således være berettigede til 
efter udløbet af karensperiodens (bagudbetalingsperioden) udløb at modtage det pågælden-
de beløb fra tilskudspuljen. Som allerede nævnt vil en sådan løsning sikre, at der kun udbe-
tales tilskud til stationer, der reelt opfylder vilkårene, og som ligeledes er i stand til at klare 
sig på egen hånd i perioden frem til udbetalingen.  
 
Det kan endvidere overvejes at etablere lyttermålinger for ikke-kommerciel lokalradio med 
henblik på at kunne afslå tilskud til fortsat drift og inddrage tilladelsen, hvis lyttermålinger 
viser, at stationen ikke opfylder de fastsatte krav om reelt at have et publikum. 
 
Skønhedskriterier 

Udover de ovennævnte minimumskrav er det tillige nødvendigt at opstille en række kriterier, 
som ansøgerne indbyrdes kan blive vurderet på i de områder, hvor der måtte være konkur-
rence om sendemulighederne. 
 
I overensstemmelse med medieaftalens fokus på lokalt indhold, vil stationer, der sender me-
re lokalindhold end minimumskravet (80 pct. som udgangspunkt, jf. ovenfor), kunne opnå 
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point herfor i en konkurrencesituation, hvor Radio- og tv-nævnet er nødsaget til at vælge 
mellem flere ansøgere. 
 
Tilsvarende bør stationer, der kan redegøre for reelt at have et publikum, prioriteres højere 
end andre ansøgere. Radio- og tv-nævnet vil således tillige i en konkurrencesituation kunne 
tildele point til stationer, der i overensstemmelse med ovenfor nævnte nærmere definitioner 
redegør for stationens omtale og opbakning i lokalområdet - sidstnævnte bl.a. forstået som 
betalende medlemmer. Det samme gælder stationernes redegørelse for lokale samarbejder 
og partnerskaber.  
 
Endvidere er der også i lokalradiobranchen et udpræget behov for fokus på den næste gene-
ration af brugere, hvorfor styrelsen finder behov for i en konkurrencesituation at belønne an-
søgere, der aktivt planlægger særlige tiltag i forhold hertil. Dette kan f.eks. være at stille sig 
til rådighed for praktik- og elevpladser og at inddrage unge mennesker ikke blot som lyttere, 
men også som deltagere i programvirksomheden eller ved -produktionen. Synlighed er i den-
ne forbindelse afgørende, hvorfor man kunne forestille sig mange andre nyskabende og po-
intgivende tiltag i forhold til dette kriterium, f.eks. afholdelse af en årlig event på og med 
inddragelse af lokale uddannelsesinstitutioner. 
 
Herudover vil også live streaming af stationens programmer på internettet give bedre mulig-
hed for et bredere publikum, idet man derved med direkte udsendelser kan nå ud til hele 
landet, hvilket ved konkurrence om sendemulighederne bør vurderes positivt.  
 
Hertil kommer, at der gennem tiden har vist sig store forskelle på den indholdsmæssige kva-
litet af tilskudsmodtagernes programvirksomhed, hvilket naturligvis tillige har haft en mærk-
bar effekt på lyttersiden/publikum. Kulturstyrelsen finder derfor, at ansøgere med dokumen-
teret journalistisk faglighed, kompetencer, erfaring og lignende skal prioriteres højt i en kon-
kurrencesituation. 
 
Endelig bør det nævnes, at det på grund af ønsket om at reducere mængden af uerholdelige 
tilbagebetalingskrav tillige bør være muligt at tildele point i forhold til ansøgers soliditet. 
 

4.2.2. Kommerciel lokalradio 

Selv om det ikke er direkte omfattet af kommissoriet, er det nødvendigt at beskrive virknin-
gen af de stillede forslag for kommerciel lokalradio, idet den eksisterende tilladelsesordning 
for lokalradio omfatter både kommerciel og ikke-kommerciel lokalradio. 
 

4.2.2.1. Tilladelse 

De kommercielle radiostationer er som nævnt karakteriseret ved (i modsætning til de ikke-
kommercielle) at have reklamer i deres programflade. De er derimod ikke berettigede til at 
modtage tilskud fra staten til deres programvirksomhed. 
 
Problemstillingerne med hensyn til tildeling og tilsyn omhandler derfor udelukkende statio-
nens tilladelse og ikke tilskudsmidlerne. Allerede af denne årsag finder Kulturstyrelsen ikke, 
at det vil være hensigtsmæssigt at udstrække nedennævnte forbud (afsnit 4.4 om tilsyn) 
mod overdragelse af tilladelserne til tillige at gælde de kommercielle radiostationer. Blot bør 
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det være en stående betingelse, at vilkår, som en tilladelse måtte være givet under, tillige 
skal være opfyldt for så vidt angår den nye tilladelseshaver.   
 
Minimumskrav 

Eftersom de kommercielle radiostationers overlevelsesgrundlag er reklameindtægter fra rele-
vante samarbejdspartnere, vil programvirksomhedens kvalitet og antal lyttere i høj grad re-
gulere sig selv, og behovet for minimumskrav vil derfor ikke være så stort, som for så vidt 
angår de ikke-kommercielle stationer.  
 
Det kan overvejes, at der vedrørende de kommercielle stationer kun bør opstilles minimums-
krav i overensstemmelse med de funktioner mv., det anses for hensigtsmæssigt, at statio-
nerne opfylder i lokalsamfundet.  
 
Hertil kommer en række praktiske forudsætninger af mere formel karakter, idet disse dog 
typisk allerede vil være opfyldt for langt de fleste af de kommercielle stationers vedkommen-
de. Der er f.eks. tale om, at tilladelseshaver ved en revisorerklæring skal kunne dokumente-
re en vis økonomisk soliditet, og de skal naturligvis tillige udsende deres programmer i en 
tilsvarende hørbar/forståelig lydkvalitet, som de ikke-kommercielle. Endelig kan det overve-
jes at stille krav om, at også de kommercielle stationer er tilgængelige on demand på inter-
nettet. 
 
Endelig er der på det kommercielle område et særligt hensyn at tage, idet stationerne kan 
have en økonomisk interesse i at erhverve så mange frekvenser som muligt for at udelukke 
konkurrerende stationer herfra. For at undgå en sådan frekvensshopping og deraf følgende 
eventuel tom æter, kan det overvejes, at de kommercielle stationer pålægges en egentlig 
sendepligt for samtlige ansøgte timer i modsætning til ikke-kommercielle stationer, hvor til-
svarende hensyn kun i meget begrænset omfang gør sig gældende og i øvrigt reguleres af de 
tilskudsregler, som ikke gælder de kommercielles tilladelseshavere. Dog bør nuværende 
hjemmel for Radio- og tv-nævnet til konkret at fravige sendepligten fastholdes med henblik 
på særlige situationer.  
 

Skønhedskriterier 

Selvom der for de kommercielle radiostationer ikke fastsættes en lang række minimumskrav, 
vil der stadig være behov for at opstille kriterier til brug for udvælgelse af tilladelseshavere 
på frekvenser med konkurrence om sendetiden. Det er således af samme afgørende betyd-
ning som vedrørende de ikke-kommercielle, at Radio- og tv-nævnet tildeles effektive og ad-
ministrerbare parametre til at vurdere, hvilke ansøgere, der kan anse for ”skønnest” i kon-
kurrence med andre.  
 
Kulturstyrelsen skal indledningsvis pege på en række oplagte kriterier, som f.eks. hvor man-
ge timer en ansøger tilbyder at sende (det må anses for mere attraktivt jo mindre ledig sen-
detid og dermed tom æter, der er på en frekvens), og om de planlagte sendetimer placeres 
på tidspunkter, hvor der må forventes at være flest lyttere (som udgangspunkt dagligt kl. 
6:00–9:00 og 15:00-17:00). Der kan her tillige overvejes en lignende dispensationsadgang 
som ovenfor beskrevet ved tv-ordningen i forhold til udsendelsestidspunktet, såfremt det 
overfor Radio- og tv-nævnet kan sandsynliggøres, at den primære lytning hos en konkret 
stations målgruppe ligger på et andet tidspunkt. 
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Langt størstedelen af de kommercielle ansøgere vil fuldt ud opfylde disse kriterier, hvorfor de 
ikke i sig selv udgør et tilstrækkeligt grundlag for at kunne prioritere blandt ansøgerne. Det 
skal hertil bemærkes, at der særligt ved et førstegangsudbud under en ny ordning vil være et 
meget stort antal ansøgninger (formentlig > 1.000), og at der især vil være stor koncentrati-
on om de mest attraktive sendemuligheder. Det er derfor nødvendigt med flere og skarpere 
kriterier, som dermed ikke nødvendigvis skal være opfyldt for alle ansøgerne, men hvorigen-
nem de vil kunne opnå point på forskellige niveauer.  
 
I overensstemmelse med det i medieaftalen fastsatte omkring krav til lokalt indhold for de 
ikke-kommercielle stationer, kan det overvejes om også de kommercielle stationer herigen-
nem skal have mulighed for at udmærke sig på mængden af lokalt indhold. Hertil kommer, at 
også egenproducerede førstegangsudsendelser må betragtes som mere attraktive end vide-
reudsendt programindhold fra eventuelle kædestationer. Endelig kan det overvejes, at ansø-
gerne også vurderes på deres journalistiske faglighed, kompetencer, erfaring og lignende. 
 
Der har under den nuværende ordning har været rejst en del kritik fra både branchen og 
Radio- og tv-nævnets side af kriteriet om alsidighed. Kriteriet har efter nævnets praksis væ-
ret anvendt til at uddele flest mulige forskellige tilladelser indenfor et forældet nævnsområ-
de, der ikke har eksisteret siden 31. december 2005.  
 
Princippet om alsidighed – forstået som forskellige programformater og dermed størst mulig 
valgfrihed for lytterne – er grundlæggende et fornuftigt kriterium at vurdere ud fra, når det i 
henhold til udbud og efterspørgsel er nødvendigt at vælge en eller flere ansøgere fra. Udfor-
dringerne i den nuværende ordning har været den geografiske forældede afgrænsning, samt 
at kriteriet stod alene og dermed ikke tog hensyn til øvrige relevante parametre.  
 
På denne baggrund bør alsidighedskravet videreføres ved vurderingen af de kommercielle 
stationers ansøgninger, men at den forældede geografiske vurdering ift. nævnsgrænser er-
stattes af en tidssvarende vurdering på landsbasis, hvilket tillige understøttes af kravet om 
landsdækkende tilgængelighed på internettet. En sådan ordning har endvidere den fordel, at 
den giver Radio- og tv-nævnet mulighed for at imødegå både ovennævnte frekvensshopping 
samt koncentration af de lokale sendemuligheder på kun få landsomfattende kædestationer.  
 
Endelig bør det overvejes at give stationerne et incitament til udsendelse af digital radio ved 
tillige at prioritere en sådan tilhørende programvirksomhed højt i en eventuel konkurrencesi-
tuation. 
 

4.3. Udmåling og anvendelse 

Den årlige samlede tilskudspulje til lokalområdet er i dag på i alt 45,8 mio.kr., hvoraf 2 mio. 
kr. er afsat til administration/kontrol, dermed 43,8 mio. kr. til fordeling. De 43,8 mio. kr. er 
forudsat for nedenstående beregninger af tilskudsfordelingen. Såfremt det besluttes at allo-
kere 1 mio.kr. af den samlede pulje til en særlig ordning for udviklingshæmmede stationer, 
herunder TV-Glad (som foreslået i afsnit 5), skal der således foretages en ny beregning. 
 
Ordningen har tidligere haft en fast fordeling mellem radio og tv, men i de senere år har for-
delingen været op til Radio- og tv-nævnet i forbindelse med uddelingen af de årlige tilskud. 
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Hertil kommer, at den enkelte stations tilskudsbeløb konkret blev beregnet ved, at den sam-
lede pulje blev delt op i antal bevilgede tilskudsberettigede timer for det pågældende år. De 
vekslende tilskudsstørrelser og den varierende fordeling mellem radio og tv har gjort det 
svært for branchen at budgettere og planlægge aktiviteter for fremtiden.  
 
Som tidligere beskrevet, finder Kulturstyrelsen, at den enkelte stations tilskudsbeløb frem-
over bør fastlægges ved at allokere en lige del af tilskudsmidlerne til hver tilskudsberettiget 
sendemulighed. Tilskuddet pr. station vil i en sådan model ligge fast hvert år. I tilfælde af at 
ikke alle sendemuligheder bliver anvendt, eller såfremt en tilladelseshaver efterfølgende må 
standse programvirksomheden eller på anden måde ikke lever op til tilskudskriterierne, vil de 
pågældende beløb indgå i en fælles udviklings- og innovationspulje, som samtlige tilskudsbe-
rettigede stationer vil have muligheder for at få del i efter nærmere fastsatte kriterier. Gen-
nem en sådan pulje vil man i overensstemmelse med det af medieforsker Per Jauert foreslå-
ede (bilag D) bl.a. kunne støtte op om nye initiativer til f.eks. videreudvikling af webradio og 
web-tv (f.eks. HBB-tv), forsøg med nye tekniske standarder, kvalitetsudvikling af program-
mer, inddragelse af mediesvage grupper eller andre, politisk støtteværdige tiltag. 
 
Som følge af Kulturstyrelsens ovenfor beskrevne forslag om faste årlige tilskudsbeløb til den 
enkelte station, ligger det i naturlig forlængelse heraf tillige at foreslå, at fordelingen mellem 
hhv. radio og tv ikke ændres årligt. Tilskudsmodtagerne vil ved en sådan ordning i meget 
vidt omfang – så længe de blot overholder lovgivningen og tilskudskriterierne – kunne be-
regne og indrette sig på kommende års indtægter. Udover forudsigelighed har forslaget tilli-
ge den styrke, at der allokeres midler til udviklingsprojekter mv., som kan være med til at 
sikre branchens overlevelse og udbredelse. Kulturstyrelsen foreslår derfor, at fordelingen til 
radio og tv fremover bør ligge fast på hhv. 40 og 60 pct. af puljens størrelse svarende til in-
deværende års fordeling, dog således at Radio- og tv-nævnet efter en konkret vurdering vil 
kunne fravige dette udgangspunkt, såfremt det i fremtiden fører til en åbenlys uhensigts-
mæssig fordeling. 
 
Med afsæt i størrelsen af den nuværende bevilling og ud fra ovennævnte fordeling mellem 
radio og tv vil en sådan ny ordning medføre et beløb på 821.250 kr. til hvert tv-tilskud (60 
pct. af 43,8 mio.kr. = 26.280.000 mio.kr. / 32 tilladelser) og ca. 250.286 til hvert radiotil-
skud (40 pct.: 17.520.000 mio. kr. / ca. 70 tilladelser). Beløbene vil således blive mærkbart 
større end de nuværende maksimaltilskud (tv: 181.642,- og radio: 86.304,-). 
 
Til trods for de højere beløb, er det samtidig tanken, at en ny ordning ikke skal være fuldfi-
nansieret af staten. Det er formålet med en ny ordning at stille væsentligt højere krav til til-
skudsmodtagernes lokale programindhold og kontakten til publikum, ligesom der er behov 
for at mindske omgåelsesmulighederne. Alt dette taler for en oprydning i branchen, således 
at midlerne allokeres til væsentligt færre modtagere. Den grundlæggende idé med ordningen 
er derfor kravet om medfinansiering på 25 pct. af tilskudsbeløbet for at sikre, at statens mid-
ler kun udbetales til ansøgere, der både har opbakning til projektet, og som er i stand til og-
så via andre kanaler at skabe bæredygtighed og vise sit værd i opstartsfasen indtil første 
udbetaling fra en ny bagudbetalt tilskudsordning.  
 
Det er ikke tanken at ændre tilskuddets karakter fra at være driftstilskud. Tilskudsmodtager 
vil således også fremover skulle anvende de tildelte midler til driften, herunder også til drif-
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ten af de påkrævede hjemmesider til on demand-programvirksomhed og tillige at tillade 
eventuelle reklameindtægter herfra. Sidstnævnte er en praksisændring ift. nuværende ord-
ning, hvor stationerne godt må have sponsorindtægter, men ikke må have reklamer på deres 
hjemmeside, såfremt de anvender tilskudsmidler til driften heraf. Kulturstyrelsen finder såle-
des, at forbuddet mod reklamer fremover udelukkende bør gælde selve programfladen. 
 
Endelig vil det være hensigtsmæssigt at tillade en vis overførsel af midler mellem de enkelte 
regnskabsår, således at tilskudsmodtagerne ikke foranlediges til hverken større forbrug eller 
mindre indtjening i årets sidste måneder. Samtidig bør der dog fastsættes et maksimum for 
at undgå en større akkumuleret opsparing. Styrelsen finder det hensigtsmæssigt at tillade en 
overførsel på op til 25 pct., idet en sådan grænse både imødekommer kravet om fleksibilitet, 
men samtidig modvirker en større opsparing. Kulturstyrelsen har i denne forbindelse lagt til 
grund, at tilskud til ikke-kommerciel lokalradio- og -tv-virksomhed ikke er omfattet af Kom-
missionens afgørelse af 20. december 20114 om statsstøtte, og at afgørelsens loft i artikel 6, 
2, på 10 pct. for overførsel af ikke-forbrugt kompensation derfor ikke finder anvendelse.  

 

4.4. Tilsyn 

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med de lokale radio- og tv-stationers tilladelser og tilskud. 
Tilsynet for så vidt angår tilladelserne strækker sig kun til en kontrol af, hvorvidt de overhol-
der de forholdsvis enkle vilkår, som tilladelsen er givet under. Det er særligt tilskudsmidler-
nes anvendelse og berettigelse, som kræver et særdeles omfattende tilsyn, ligesom det er 
tilskudsmidlerne, der indeholder det største incitament til omgåelse.  
 
Den eksisterende ordning har på mange måder ført til uhensigtsmæssig tildeling af tilladelser 
og ikke mindst til uberettigede udbetalinger af tilskud. Særligt i opstartsfasen har nye statio-
ner ofte har haft problemer med at leve op til det lovede og dermed uberettiget modtaget 
ikke uvæsentlige tilskudsbeløb for efterfølgende at lukke stationen uden afholdelse af pligtige 
tilbagebetalingskrav. 
 
Kulturstyrelsen lægger med denne rapport derfor ikke blot op til forslag, der i vidt omfang 
forebygger disse uhensigtsmæssigheder, men som tillige i overensstemmelse med ønsker fra 
branchen og forslag fra medieforsker Per Jauert søger at dæmme op for det hidtil omfattende 
misbrug af tilskudsmidler gennem en styrket tilsyns- og kontrolindsats.  
 
Indledningsvist finder styrelsen det formålstjenligt, såfremt tilskud til radio- og tv-virksom-
hed på linje med en lang række lignende tilskud ikke udbetales forlods. Radio- og tv-branch-
en har anbefalet en egentlig karensperiode for nye stationer. I overensstemmelse hermed 
anbefaler Kulturstyrelsen bagudbetaling af tilskud på et halvt år. Indvendingerne herimod vil 
naturligvis være, at stationerne ikke vil kunne klare sig økonomisk i den indledende periode 
uden tilskud. Kulturstyrelsen har dog på baggrund af branchens ønske om færre, men større 
tilskud vurderet, at en forudsætning herfor må være et større krav om egen bæredygtighed 
og opbakning fra bl.a. et reelt interesseret publikum og lokalsamfund. Forslaget skal derfor 
ses i sammenhæng med styrelsens forslag om krav til medfinansiering på 25 pct. af tilskuds-
beløbet. Ordningen vil gennem denne medfinansiering samt revisorerklæring om soliditet 

                                           
4 Afgørelse 2012/21/EU. 
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sikre, at kun de stationer, der reelt opfylder vilkårene, vil være i stand til at klare sig på egen 
hånd i perioden frem til tilskuddets udbetaling.  
 
En sådan bagudbetaling vil tilsvarende fungere som en egentlig karensperiode. Det vil for 
denne periode være hensigtsmæssigt at indføre en automatik ift. behovet for et indlednings-
vist, skærpet tilsyn inden første tilskudsudbetaling. Kulturstyrelsen finder derfor, at statio-
nerne bør pålægges en generel pligt til inden periodens udløb (helt eller delvist) at indsende 
programkopier af de tilskudsberettigede udsendelser.  
 
Kulturstyrelsen finder endvidere, at kontrolindsatsen bør opprioriteres med henblik på Radio- 
og tv-nævnets opdæmning af misbrugssituationerne, herunder at der sætter aktivt ind med 
et skærpet tilsyn og større afrapporteringskrav overfor ansøgere, som på særlig grov eller 
ofte gentagen måde tidligere (dvs. samme forening eller ved overvejende personsammen-
fald) har overtrådt reglerne for radio- og fjernsynsvirksomhed. Tilsvarende bør der indføres 
udtrykkelig hjemmel til, at udbetaling af yderligere tilskud tilbageholdes under verserende 
kontrolsager, så et eventuelt misbrug standses og tilsvarende eventuelt tab af statens midler 
begrænses mest muligt.  
 
Erfaringen med den nuværende ordning har vist, at en lang række stationer ikke overholder 
de givne vilkår for tilladelsen og især tilskuddet. Da den danske ordning ikke er baseret på 
myndighedens egentlige monitorering af de mange og geografisk meget spredte stationer, 
ser styrelsen et stort behov for en indlagt automatik i forbindelse med det øgede behov for 
kontrol.  
 
Det nuværende tilsyn udøves primært på baggrund af henvendelser fra brugere og konkur-
renter. Dette tilsyn bør fortsættes under en ny ordning, men bør suppleres af en høj grad af 
selvevaluering.  
 
Som anbefalet af medieforsker Per Jauert i vedlagte rapport (bilag D), kan der indføres et 
krav til stationerne om årlige afrapportering med korte beskrivelser af, samt dokumentation 
for årets programvirksomhed i overensstemmelse med de vilkår som hhv. tilladelse og/eller 
tilskud er givet på, herunder en redegørelse for de anvendte produktionstimer.  
 
Herudover bør der tillige indføres en årlig pligt til at indsende kopi af f.eks. to (af Radio- og 
tv-nævnet udvalgte) ugers programvirksomhed i form af fortløbende optagelser5 samt hertil 
hørende overskuelige programoversigter med angivelse af bl.a. lokalstof, førstegangsudsen-
delser mv. Stationerne vil ved deres løbende programvirksomhed således ikke vide, hvilke 
uger der senere vil blive valgt ud, men blot vide, at de hvert år vil blive afkrævet disse. En 
sådan løsning vil ikke medføre nogen administrativ belastning for stationerne, som i forvejen 
er forpligtet til at opbevare programkopier og -oversigter, men det vil formentlig have en 
præventiv effekt, at samtlige stationer (i modsætning til de få kontrolsager, der under den 
nuværende ordning er ressourcer til) pr. automatik hvert år skal indsende en tilfældigt ud-
valgt del af deres programvirksomhed til kontrolmyndigheden.  
 

                                           
5 I overensstemmelse med optagelsesbekendtgørelsens krav, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring 
og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer  



   
  

   38 

Vedrørende vurderingen af selve programmerne har tidligere kontrolsager afdækket et behov 
for Radio- og tv-nævnets vurdering af, hvorvidt programmerne reelt er udtryk for et produkt 
af de tilskudskroner, der er allokeret hertil. Det synes ikke hensigtsmæssigt, at Radio- og tv-
nævnet vurderer kvaliteten af selve indholdet. Det findes derimod mere formålstjenligt at 
indføre en ordning, hvor nævnet kan lægge vægt på publikums vurdering og reaktion i for-
hold til tilskudsmodtagernes programvirksomhed. Styrelsen anbefaler på denne baggrund en 
form for Trust-Pilot-løsning for hver station, dvs. bruger-genererede indlæg, som uden mu-
lighed for korrektion fra stationernes side skal kunne aflæses af myndigheden i forbindelse 
med en eventuel kontrolsag mv.    
 
Herudover bør der indføres en række mindre betingelser for de ikke-kommercielle stationer 
til effektivisering af nævnets kontrolmulighed, herunder forbud mod overdragelse af tilladel-
ser/tilskud samt krav om, at tilladelseshaver skal være etableret som en forening (have et 
CVR-nr.) og med hjemsted i lokalområdet. Hovedformålet skal være at drive ikke-komme-
rciel, nonprofitabel radio- eller fjernsynsvirksomhed, og det skal tillige i formålsbestemmel-
sen beskrives, hvordan de lever op til kravet om at være lokale og reelt at have et publikum.   
 
Kulturstyrelsen formål med indeværende rapport er gennem inddragelse af både branchen og 
brugerne naturligvis både at dæmme op for eventuelle omgåelsesmuligheder men samtidig 
med respekt for de seriøse og efterspurgte stationer ikke at lægge hindringer i vejen for dis-
ses fremtidige programvirksomhed og udfoldelsesmuligheder. Dog viser al erfaring, at enhver 
nyordning kun vanskelligt kan tage højde for alle aspekter af en sådan større omlægning. 
Kulturstyrelsen lægger derfor op til, at ordningen evalueres efter et år med henblik på at 
sikre en effektiv og smidig løsning, der til gavn for alle parter justeres i overensstemmelse 
med de ved gennemførelsen afdækkede behov og eventuelle mangler.   
 

4.5. Øvrige forslag fra den involverende proces 

Kulturstyrelsen vil her endvidere nævne en række konkrete forslag, som ikke har været be-
handlet i det foregående, men som er stillet på eller i tilknytning til de involverende møder. 

 

• Genindførelse af must carry for kabelanlæg ville øge ikke-kommercielt tv’s potentielle 
publikum, og dermed også deres muligheder for at opnå et større reelt publikum.  
Som nævnt under afsnit 2.1 blev must carry-forpligtelsen for ikke-kommercielt tv op-

hævet af et bredt flertal i Folketinget i 2006. Det har siden gentagne gange i forbin-

delse med de mediepolitiske aftaler været slået fast, at det ikke er tanken at genind-

føre must carry for denne type tv. 

 

• Placeringen af tegnsprogstolkning af nyhedsudsendelser på de mest attraktive tv-
sendetidspunkter, (”prime time”) hindrer de ikke-kommercielle tv-stationer i at opnå 
et større reelt publikum. 
Det falder uden for kommissoriet for dette arbejde at foreslå ændringer vedrørende 

de tegnsprogstolkede nyheder.  

 

• Der bør allokeres flere økonomiske midler til ordningen. 
Det falder uden for kommissoriet at drøfte størrelsen af den økonomiske ramme. 
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• Radio- og tv-nævnets sagsbehandlingstid bør reduceres, og der bør indføres en anke-
instans for Radio- og tv-nævnets afgørelser.  
Forslaget falder uden for kommissoriet. Det bemærkes, at Radio- og tv-nævnets afgø-

relser kan indbringes for de almindelige domstole samt Folketingets Ombudsmand. 

 
• Der kan i et vist omfang udstedes tilladelser til ansøgere, der sender udelukkende 

idébaseret til en målgruppe i et geografisk område. 
Det fremgår udtrykkeligt af kommissoriet, at ønsket er at forbeholde ordningen til sta-

tioner, der sender indhold med særlig lokal relevans, og at det landsdækkende sende-

bånd på tv derfor forudsættes at ophøre. 

 
• Der kan – med henblik på at udelukke tilskud til rent forkyndende programvirksomhed  

- hentes inspiration i reklamebekendtgørelsens § 15, som indeholder et forbud mod 
udsendelse af reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevæ-
gelser, politiske partier og politiske bevægelser.  
Det kan overvejes at indføre en bestemmelse om, at der ikke kan ydes tilskud til pro-

gramvirksomhed, der ensidigt og i særlig grad promoverer bestemte synspunkter for 

arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier og 

politiske bevægelser som et middel til at sikre, at stationer med et ideelt udgangs-

punkt ikke sender ensidigt, men servicerer lokalsamfundet som helhed på tværs af 

programfladen. Det er dog vanskeligt at forestille sig en regel imod ensidig promove-

ring, som ikke indebærer en krænkelse af den redaktionelle frihed og ytringsfriheden. 

  

• Sendenettet bør finansieres af statslige midler og stilles gratis til rådighed for alle 
danske husstande.  
Forslaget falder uden for kommissoriet. Styrelsen bemærker i øvrigt, at det ikke er 

klart, hvorledes forslaget vil kunne medvirke til at realisere de ønskede formål. 

 

• Tv-sendesamvirkerne bør have en selvstændig økonomisk støtte til finansiering af 
public access, uddannelse, distributionsomkostninger, markedsføring og lignende. 
Sendesamvirkerne kan have status som tilsynsorgan ift., hvorvidt kravene om pro-
gramindholdets særlige lokale relevans overholdes. 
Som nævnt under pkt. 2.1 er sendesamvirkerne foreningsmæssige sammenslutninger 

af tilladelseshavere, der deles om samme sendemuligheder. Styrelsen har i sin opreg-

ning af forslag til ny ordning taget udgangspunkt i, at tilskud – som nu – ydes direkte 

til stationerne, og at sendesamvirkernes omkostninger derfor afholdes af stationerne. 

Endvidere er der efter styrelsens opfattelse nærliggende risiko for vilkårlighed, hvis 

der gives sendesamvirkerne myndighedsstatus over for de enkelte tilladelseshavere. 

  
• Ikke-kommercielt tv og de regionale TV 2-virksomheder bør dele den fuldskalakanal, 

som sidstnævnte har fået til rådighed fra 11. januar 2012. 
Forslaget ligger uden for kommissoriet, og styrelsen har ikke afdækket de - temmelig 

vidtgående – konsekvenser af dette forslag. 

 
• Endelig har det været fremhævet, at det er vigtigt, at ordningen ikke væsentligt be-

grænser stationernes mulighed for at drage nytte af f. eks. fleksjobordningen. 
Styrelsen har noteret sig dette. 
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5. Programvirksomhed produceret af udviklingshæmmede – herunder TV-

Glad  

I medieaftalen er der fra politisk hold ønsket forslag til en særlig støtteordning, der gør det 
muligt at støtte tv produceret af og målrettet udviklingshæmmede, herunder TV-Glad6.  
 
Styrelsen ser to muligheder for udmøntning af dette ønske. En mulighed er, at der hvert år 
forlods afsættes 1 mio. kr. til ikke-kommercielt lokal-tv, der produceres af og målrettet andre 
udviklingshæmmede. Dette faste årlige beløb afsættes hertil af den samlede tilskudspulje. 
For at sikre disse programmer en særlig distributionsmulighed foreslås det, at der i de otte 
regioner afsættes ugentligt 2 timer, hvori disse programmer kan sendes. På baggrund af hø-
ring af de pågældende producenter skal sendetiden i hver region skal placeres, og derved 
kan producenterne sende forskellige programmer på forskellige tidspunkter i de enkelte regi-
oner fordelt over ugen. Producenterne indeholdt i denne delordning foreslås forpligtet til at 
producere 1 times nye programmer pr. uge i 50 uger årligt. Der må genudsendes 1 time hver 
uge, således i alt 2 timers tv pr. uge.  
 
En anden mulighed er at en særlig ordning for udviklingshæmmede tv-stationer (herunder 
TV-Glad) sikres en fast årlig bevilling på finansloven. En sådan ordning vil efter styrelsens 
vurdering, og i forlængelse af de hensyn, der er nævnt i afsnit 4.1. vedrørende en ny ordning 
for lokal-tv, være mere hensigtsmæssig. Denne særlige ordning kunne baseres på den nu-
værende særordning for Station Next - en filmskole for unge og deres undervisere. 
 
Fordelen ved en denne anden ordning er ligeledes, at sendefladen til ikke-kommercielt lokal-
tv allokeres udelukkende til lokal-tv ud fra ovenfor beskrevne betingelser, der fremgår af 
medieaftalen og nærværende rapport, da TV-Glad ikke nødvendigvis skulle sikres sendetid i 
MUX 1. Fordelen for TV-Glad og lignende tv-producenter ville være, at disse i så fald ikke er 
bundet af programkravene om lokalt indhold og reelt har et publikum. Fordelen for seerne af 
det regionale lokal-tv ville under en sådan ordning være, at sendefladen ville blive begrænset 
til netop lokalt tv og ikke en blandet sendeflade. 
 
Det er således styrelsens anbefaling, at der afsættes f.eks. 1 mio. kr. på finansloven til TV-
Glad eller andre lignende tv-producenter, der har til formål at inddrage udviklingshæmmede 
og andre udsatte befolkningsgrupper i tv-produktionen.  
 
TV-Glad har desuden et udtalt ønske om netop ikke at være lokale, men blive distribueret 
landsdækkende. Således har stationen med stor succes i sidste kvartal af 2012 haft et sam-
arbejde med DR Ramasjang, hvor stationen har produceret programmer til kanalen. Herud-
over har stationen en ivrig produktion af tv-programmer og radioprogrammer, der er tilgæn-
gelige via stationens hjemmeside. Denne udvikling vurderes af styrelsen som værende et 
vægtigt argument for hvorfor TV-Glad og lignende producenter ikke nødvendigvis skal sikres 
plads i MUX-1.  
 

                                           
6 For nuværende har TV-Glad programtilladelse i MUX 1 til Region Hovedstaden med 2 ugentlige sendetimer, Region Syd med 3 
timer, og til de landsdækkende sendebånd med 1 time om ugen. 
 



   
  

   41 

6. Konsekvenser af de beskrevne forslag 

Nedenfor er i hovedtræk beskrevet konsekvenserne af de i pkt. 4.1. til 4.4. nævnte forslag. 
 

6.1. Konsekvenser af forslag til sikring af lokalt indhold 

I de nævnte afsnit er forslag om krav om, at programmerne skal være:  
• Fra lokalområdet (produceret af personer, hjemmehørende i sendeområdet) og 
• Til området (målgruppen er beboere i sendeområdet) og 
• Om eller med lokalområdet(-s befolkning) (Med lokal relevans i emne og/eller i person-

kreds). 
• Definitionen af ”det lokale område” foreslås for tv (pga. sendenettets struktur) fastlagt 

med udgangspunkt i TV 2-regionerne, og for radio med udgangspunkt i kommunerne, 
idet kriteriet om lokal relevans (om eller med) foreslås at inkludere de umiddelbart til-
grænsende naboområder. 

 
Forventet effekt af disse forslag 

Stationer, som sender indhold uden lokal relevans, og som sendes af stationer, der er uden 
lokal forankring, vil falde udenfor ordningen. Men definitionen vil også ramme stationer båret 
af en interesse for et bestemt emne uden lokalt særpræg og uden stærk lokal forankring, fx 
stationer for forskellige minoriteter og små kulturelle segmenter. 
 
En konsekvens af kravet om, at programmerne skal være ”fra” området, vil være, at der kun 
skal ydes tilskud til programmer produceret af tilladelseshaverne selv. Det vil betyde, at tilla-
delseshaverne ikke længere har mulighed for at få deres programmer produceret af produk-
tionsselskaber.  
 
Endvidere vil de nævnte krav indebære et øget ressourceforbrug til både stationernes indrap-
portering og til tilsynet med de enkelte stationer. 
 

6.2. Konsekvenser af forslag til sikring af, at støtte kun gives til stationer, 

som reelt har et publikum 

Konventionelle målinger af de relativt små lytter-/seertal er bekostelige. Et forsigtigt overslag 
er, at målinger for tv vil koste under 500 t. kr. i anlægsudgift og derefter et beskedent beløb 
årligt. Med den eksisterende lokalradiostruktur vil løbende målinger af lyttertal koste ca. 6 
mio. kr. årligt (3 mio. for seks måneder). Det kan overvejes at anvende en andel af puljen til 
lytter-/seer-målinger. På baggrund heraf kan ske en evaluering af igangværende stationer.  
 
Styrelsen har ikke ment, at der kan opstilles et meget håndfast kriterium for, hvornår et pro-
gram anses for reelt at have et publikum, idet mange faktorer, bl.a. befolkningstallet i sen-
deområdet spiller ind. Det kan også overvejes at lade nedennævnte mere kvalitative udtryk 
for den lokale opbakning indgå i vurderingen.  
 
I stedet for et krav om, at den lokale opbakning til stationen viser sig i lytter-/seertal, kunne 
overvejes andre udtryk for opbakningen, fx som et krav om et vist antal betalende støtte-
medlemmer, eller krav om tilstedeværelse i området. Kravet om tilstedeværelse kan fx ud-
møntes som krav om, at programmerne opnår lokal omtale (på initiativ af andre i området), 
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og/eller krav om, at stationen er synlig i området (på stationens eget initiativ). Disse krav vil 
formentlig tillige adressere ønsket om lokalt indhold. 
  
Forventet effekt af disse forslag 

Forudsat der foretages tilstrækkeligt sikre målinger, vil stationer, der ikke har kunnet doku-
mentere et minimum af publikum, kunne fratages tilskud.  
 
Alternativt – eller i kombination hermed – kan stilles krav om medlemstal eller realiseret syn-
lighed i lokalområdet. Det vil medføre en øget indberetnings- og tilsynsopgave, og det må 
forventes, at en del af de eksisterende stationer ikke kan leve op til kravene. 
 

6.3. Konsekvenser af forslag om større tilskud til færre stationer 

På de involverende møder har aktørerne udtrykt ønske om, at en nyordning indebærer et 
markant løft af tilskuddet pr. nyproduceret programtime. Aktørerne har endvidere peget på 
vanskeligheder – især for tv – ved at skabe en sammenhængende og attraktiv sendeflade, 
når sendefladen – som nu – er opdelt i små af hinanden uafhængige stationers programmer.  
 
Dette kunne opnås ved en ordning, hvor der gives færre tilladelser, og hver af disse får ret til 
en større andel af tilskudsmidlerne. En sådan ordning vil også betyde, at det nødvendige til-
syn med de nye krav evt. kan gennemføres uden tilførelse af yderligere administrative res-
sourcer. Konkret kunne en model opbygges som: 
 
• Antallet af tv-tilladelser begrænses til 32 i alt, fordelt med fire i hver tv-region, dog seks i 

tv-region Hovedstaden, fem i tv-region Østjylland og en i tv-region Bornholm. 
• Ikke-kommerciel lokalradio samles på f.eks. 70 hele radiofrekvenser, hvor der udstedes 

en samlet tilladelse til hver frekvens – og kommerciel lokalradio reguleres særskilt. Hvis 
forslaget tiltrædes, vil det indebære en nyordning af FM-lokalradiotilladelserne pr. 1. ja-
nuar 2016.  

• Det kan overvejes at knytte et krav om ”public access” til disse færre tilladelseshavere, 
dvs. krav om at stationerne skal give andre borgere mulighed for at medvirke til pro-
gramproduktionen. 

• Der ydes tilskud til hver af de nævnte tilladelseshavere. Skulle der være områder, hvor 
der ikke udstedt det forudsatte antal tilladelser, reserveres det forudsatte tilskudsbeløb til 
en særlig innovationspulje, hvorfra midler uddeles en gang årligt efter nærmere fastsatte 
kriterier. Tilbagebetalte tilskudsmidler indgår ligeledes i innovationspuljen. 

 
Forventet effekt af disse forslag 

Nedenstående oversigt illustrerer konsekvenserne af implementering af forslagene for tv – 
forudsat tilskudspuljen er uændret. Det bemærkes, at tilskudsmidlerne ikke kun skal medgå 
til selve programproduktionen men også en række afledte omkostninger til bl.a. sendenet 
mv.   
 

Ikke-kommercielt lokal-tv i MUX 1 Nu Efter forslag 

Antal tilladelseshavere i hele landet 2157 32 
Ugentlig sendetid pr. tilladelseshaver (landsgennem-
snit) 

2 timer 
og 25 

14 timer 

                                           
7 Opgjort pr. 4. februar 2013 – alene tilladelseshavere med tilskud. 
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min. 

Antal tilladelseshavere, TV-region Hovedstaden 55 6 
Ugentlig sendetid til rådighed pr. tilladelseshaver, TV-
region Hovedstaden (gennemsnit) 

2 timer 
og 32 
min. 

14 timer 

Gennemsnitligt tilskud pr. nyproduceret programtime 
(landsgennemsnit) 

1.164 
kr. 8 

8.212 kr. 

Max. tilskud pr. tilladelseshaver (på landsgennemsnit) 181.642 
kr.9  

821.250 kr.10  

 
Lokalradio Nu Efter forslag 

Ikke-kommercielle, tilskudsmodtagende lokalradiosta-
tioner  

21711 70 (hele fre-
kvenser) 

Årlige tilskudsberettigede sendetimer i alt 158.343 122.500 12 

Gennemsnitligt tilskud pr. nyproduceret programtime 111 kr. 143 kr. 

Max. tilskud pr. tilladelseshaver  86.304 
kr. 

250.286 kr.  

Kommercielle lokalradiostationer forudsat uændret knap 200 stationer fordelt på 
under 100 tilladelseshavere. 

Generelle beregningsforudsætninger:  
Finanslovs-bevillingen på 45,8 mio. kr. minus 2 mio. kr. til adm. = 43.8 mio. kr. 
fordelt 60/40 på hhv. tv/radio.  
Uden tillæg af overførte midler fra tidligere år eller af medfinansiering. Uden fra-
drag af evt. særskilt tilskud til TV-Glad eller af udgifter til målinger eller til øgede 
administrative omkostninger. 

 
Implementering af de nævnte forslag vil føre til, at langt hovedparten af de eksisterende ak-
tører vil miste tilladelse og tilskud. Omvendt vil nogle få modtage et langt større tilskud og vil 
kunne producere bedre lokalradio og –tv i en samlet sendeflade, der kan være mere attraktiv 
for seere og lyttere og dermed påvirke publikumstallet positivt. Hertil kommer, at den nye 
ordning vil opmuntre til, at der stiftes lokale foreninger, hvor de interesserede (herunder nu-
værende tilladelseshavere) slutter sig sammen og får tilladelse og tilskud til at producere 
lokalt indhold. Endvidere vil det lavere antal aktører muliggøre tilsyn med opfyldelsen af de 
ny krav uden yderligere administrativt ressourcetræk. 
 
Som det fremgår, vil det medføre et ændret aktørlandskab, og særligt tv-stationernes mulig-
heder for at lægge kræfter og kroner i kvalitetsprogrammer vil blive væsentligt forøget. Det 
må også forventes, at aktørerne vil indrette sig på en ny, fast struktur og indgå stationssam-
arbejder for at opnå tilladelser.  
 

6.4. Kombineret finansieringsmodel 

En ændring af støtteordningen kunne indeholde følgende elementer,  
• Der foretages som udgangspunkt en fast fordeling af puljen mellem radio og tv (sker i 

dag i Radio- og tv-nævnet) 
• Tilskud udbetales bagud (som efter praksis frem til 2006) 
• Krav om medfinansiering fra andre kilder både med henblik på at sikre, at stationens 

programplaner anses værdifulde af væsentlige grupper og aktører i samfundet for at sikre 
                                           
8 Støttesats til førstegangsudsendelse af egenproduktion til eget sendeområde (Programtype 1) 
9 3 t./uge i 52 uger 
10 2 t./uge i 50 uger 
11 Opgjort pr. 4. februar 2013 og fraregnet 2 kabelradioer 
12 5 t./dag, 7 dg./uge i 50 uger på 70 tilladelser til hele frekvenser 
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den nødvendige likviditet som følge af tilbagevenden til bagudbetaling af tilskud, og for at 
sikre et minimum af økonomisk soliditet hos stationerne, hvilket sandsynliggør deres mu-
lighed for at realisere de opstillede programplaner.  

 
Forventet effekt af disse forslag 

En række stationer, som har baseret deres økonomi fuldt ud på tilskud, vil være nødt til at 
sadle om, og en række stationer vil af likviditetsmæssige grunde være nødt til at lukke. Som 
det fremgår af afsnit 2.3. og bilag D, er det ikke sædvanligt i udlandet, at disse stationers 
drift er fuldt ud offentligt finansieret. Såfremt medfinansieringen opnås lokalt indikerer det 
også lokalt indhold og lokalt publikum. 
 

6.5. Konsekvenser af forslag om selvrapportering og øget tilsyn 

Et effektivt tilsyn med de ovennævnte krav til sikring af lokalt indhold og reelt publikum vil 
kræve en yderligere indsats fra hver station i form af øgede krav om indrapportering. Hvis 
forslaget om færre stationer med større tilskudsandel gennemføres, antages hver station at 
kunne honorere de yderligere rapporteringskrav. Konkret kunne en model opbygges som  
• Indsendelse af programmer som led i den almindelige årlige rapportering og (for tv) ved 

ansøgning. Der henvises nærmere til afsnit 4.4., og de der nævnte konkrete forslag.  
• Tilsyns-/rapporteringsværktøj i form af bl.a. lytter/seer-estimater og –tilfredsheds-

tilkendegivelser. 
• Længere tilsagnsperioder (både tilladelser og tilskud – med bevillingsforbehold).  
 
Forventet effekt af disse forslag 

Intensivering af indrapportering og tilsyn er en forudsætning for opfyldelse af kravene om 
fokus på lokalt indhold. Længere tilsagnsperioder vil give stationerne mulighed for længere 
planlægning og for at tilpasse programvirksomheden på baggrund af tilsynet, ligesom det vil 
frigøre ressourcer til tilsyn, hvis der skal gennemføres færre ansøgningsrunder. Det skønnes i 
denne forbindelse, at der – efter en implementeringsfase – ikke vil være behov for tilførsel af 
yderligere ressourcer til området, forudsat antallet af stationer reduceres markant jf. kapitel 
4 og 7. I en overgangsperiode (1-2 år) vil der dog være behov for yderligere administrative 
ressourcer til implementering af den nye ordning. 
 

7. Lovgivningsmæssig proces 

Kulturstyrelsen vil her redegøre for den række af rammevilkår, som har betydning for, hvor-
når forslagene vil kunne implementeres.  
 
Det fremgår således af kommissoriet, at tidshorisonten for implementeringen for det første 
afhænger af, om ændringerne kræver lovændring, eller om dette ikke er nødvendigt. De æn-
dringer i tilladelses- og tilskudsordningerne, som er nødvendige for at opfylde kravene ifølge 
kommissoriet om, at programvirksomheden reelt skal have et publikum og handle om lokale 
forhold, vil efter ministeriets vurdering ikke kræve lovændring, hvorimod dette vil være til-
fældet for forslag om distribution og tilskud til internetbaseret programvirksomhed. Der tages 
forbehold for en konkret vurdering af forslagene i denne rapport. En ordning vedr. støtte til 
internetdistribution vil forudsætte lovændring og derfor tidligst kunne træde i kraft d. 1. ja-
nuar 2015. 
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Tidshorisonten for implementeringen afhænger for det andet af, hvornår de nuværende tilla-
delser udløber, idet de tilladelser, som allerede er udstedt, ikke vil kunne ændres, før de ud-
løber. De nugældende programtilladelser for lokal-tv udløber d. 31. december 2013, mens 
samtlige tilladelser for lokalradio først udløber d. 31. december 2015. 
 
Lokalradiotilladelserne vil imidlertid kunne forlænges, hvis der træffes beslutning herom i 
forbindelse med gennemførelsen af arbejdet med den digitale radiostrategi. Der er således 
lagt op til en høring af radiobranchen om interessen for enten forlængelse af de gældende 
FM-lokalradiotilladelser indtil slukningen af FM-båndet eller udbud af FM-sendemulighederne, 
når de nuværende tilladelser udløber og frem til FM-slukningstidspunktet. Der vil ifølge me-
dieaftalen senest i oktober 2014 blive truffet beslutning om hvorvidt tilladelserne til lokalra-
dio skal forlænges eller om der skal foretages et udbud. 
 
Tidshorisonten for implementeringen afhænger for det tredje af de gældende tilskudsregler, 
herunder kadencen for tildeling af tilskud. Radio- og tv-nævnet gennemfører således i hen-
hold til de gældende regler en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud. An-
søgningsrunden gennemføres i efteråret for tildeling af tilskud for det efterfølgende år. En 
ændring af tilskudsordningen vil på denne baggrund – som udgangspunkt - tidligst kunne 
gennemføres med virkning fra 1. januar 2014.  
 
På baggrund af de skitserede rammevilkår kan følgende overordnede tidsplan for den tidligst 
mulige implementering af en ny ordning for tilladelses- og tilskudssystemer for henholdsvis 
radio og tv opstilles: 
 
- 1. januar 2014  
Den ny tilladelses- og tilskudsordning får virkning for lokal-tv. 
Den ny tilskudsordning får virkning for lokalradio (implementering af tilskudsordning for lo-
kalradio behandles nedenfor). 
 
- 1. januar 2015  
Tidligste tidspunkt for hvornår de eventuelle nye muligheder for distribution og støtte til in-
ternetbaseret programvirksomhed kan få virkning.  
 
- 1. januar 2016  
En ny tilladelsesordning for lokalradio får virkning, hvis det politisk besluttes at udbyde tilla-
delserne.  
 
Det betyder, som det fremgår, at kravene om, at programvirksomheden reelt skal have et 
publikum og handle om lokale forhold i første omgang kan implementeres. Dernæst kan der 
eventuelt åbnes op for distribution og støtte til internetbaseret programvirksomhed.  
 
Fordelen ved denne proces er, at de politiske ønsker om fokus på lokalt indhold og begræns-
ning af støtten til programvirksomhed med et reelt publikum implementeres hurtigst muligt. 
Dette kan for så vidt angår tv-delen af ordningen med fordel implementeres med virkning fra 
1. januar 2014. 
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Det forholder sig imidlertid anderledes for lokalradio, da tilladelserne hertil først udløber ved 
udgangen af 2015. Selv hvis tilskudsordningen for lokalradio ændres pr. 1. januar 2014 kan 
ændring af tilladelsesordningen først ændres ved udløb de nugældende tilladelser. Fra æn-
dringen af tilskudsordningen for lokalradio får virkning d. 1. januar 2014 og indtil det næste 
udbud af lokalradiotilladelserne – d. 1. januar 2016 eller senere, vil de ikke-kommercielle 
lokalradioer, som ikke opfylder støttebetingelserne om, at deres programvirksomhed skal 
have et reelt publikum og handle om lokale forhold, således ikke længere kunne få tilskud.  
 
For indehavere af tilladelser til lokalradio udstedt efter 1. januar 2006 kan det betyde, at de 
vil skulle opfylde både de programplaner, de har beskrevet i deres oprindelige ansøgninger 
og samtidig de nye betingelser for tilskud. Det vil særligt have konsekvenser for de ikke-
kommercielle stationer, der ikke har lokalt indhold som programfokus. Disse stationer kan 
således komme i en situation, hvor de enten må fortsætte programvirksomheden uden til-
skud eller tilbagelevere deres tilladelse. 
 
På baggrund af de forventede administrative vanskeligheder ved en sådan løsningsmodel 
anbefaler styrelsen, at en ændring af tilskudsordningen for lokalradioerne udskydes, indtil 
ændringen af tilladelsesordningen ligeledes kan implementeres. Dermed vil ændringer af til-
ladelses- og tilskudsordningen for lokalradio først blive implementeres med virkning den 1. 
januar 2016.  
 
Tilladelses- og tilskudsordningen for lokal-tv foreslås ændret med virkning pr. 1. januar 2014 
som beskrevet i kommissoriet.  
 
Som nævnt i kommissoriet, skal Kulturstyrelsen overveje mulighederne for at støtte pro-
gramvirksomhed på internettet. Dette er ikke muligt uden lovændring, jf. ovenfor. Styrelsens 
forslag vedrørende støtte til programvirksomhed på internettet vil blive udarbejdet i for-
året/sommer 2013. Der vil således blive forelagt en selvstændig rapport herom på et senere 
tidspunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


