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Medieforhandlinger 2018 – Oversigt over spørgsmål/svar til medieordførere 

 

Spørgsmål Bestilt Besvaret 

Der ønskes en oversigt over de 

enkelte poster under ”Ramme til 

hidtil licensfinansierede formål” jf. 

udleveret materiale til sættemøde den 

10. april. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om Økonomi 

generelt, licensomlægning og TV 2.  

(dok. nr. 18/01252-28)  

Der ønskes en opgørelse både i tal og 

procentvis over, hvor stor andel af 

midlerne til nye initiativer, der 

afsættes til at understøtte private 

medier. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om Økonomi 

generelt, licensomlægning og TV 2.  

(dok. nr. 18/01252-28)  

Der ønskes en oversigt over seer- og 

lyttertal for de seneste 10 år for de 

medier, der i dag modtager 

licensmidler. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om seer- og 

lyttertal. 

(dok. nr. 18/01252-36) 

Hvilken juridisk status medfører 

omlægningen fra medielicens til 

skattefinansiering for DR? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om Økonomi 

generelt, licensomlægning og TV 2  

(dok. nr. 18/01252-28) 

Hvem bærer risikoen ved manglende 

licensindtægter i overgangsårene? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om Økonomi 

generelt, licensomlægning og TV 2.  

(dok. nr. 18/01252-28) 

Kan det bekræftes, at udgifterne til 

licensindkrævning består indtil 

medielicensen er fuldt udfaset? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om Økonomi 

generelt, licensomlægning og TV 2.  

(dok. nr. 18/01252-28) 

Der ønskes en oversigt over DR’s 

budget i dag.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om DR’s 

budgetter.  

(dok. nr. 18/01252-42) 

 

Der ønskes en oversigt over, hvor 

mange midler af DR’s budget er 

bundet op på udgifter, der på kort- 

eller mellemfristet sigt ikke kan 

reduceres.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om DR’s 

budgetter.  

(dok. nr. 18/01252-42) 

 

Der ønskes en oversigt over, hvordan 

DR’s programudgifter fordeler sig på 

kategorier (nyheder, underholdning, 

kultur, sport etc.).  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om DR’s 

budgetter.  

(dok. nr. 18/01252-42) 

 

Hvordan ønsker regeringen konkret 

at skærpe af DR’s indhold inden for 

genrerne nyheder og aktualitet, 

kultur, børn og unge, uddannelse og 

læring og den regionale dækning.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvem foreslår regeringen skal 

finansiere den fælles app for børn og 

unge? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om samarbejde mellem DR og 

andre aktører om fælles univers for 

børn og unge. 

(dok. nr. 18/01252-202) 

Hvem foreslår regeringen skal have 

det redaktionelle ansvar for den 

fælles app for børn og unge? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om samarbejde mellem DR og 

andre aktører om fælles univers for 

børn og unge. 

(dok. nr. 18/01252-202) 

Hvilke omkostninger er der forbundet 

med, at der ikke længere skal være 

begrænsninger for, hvor lang tid 

udenlandsk public service-

fiktionsserier kan ligge på dr.dk og 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om liggetider 

(dok. nr. 17/04295-132) 
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Spørgsmål Bestilt Besvaret 

hvilke rettigheds- og 

lovgivningsmæssige barrierer findes 

der i dag i forhold til dette? 

Hvordan skal ”DR’s 

egenproduktioner, som DR ikke selv 

anvender eller aktuelt planlægger at 

anvende” afgrænses?  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Med hvor meget foreslår regeringen, 

at kravet om DR’s udlægning til 

produktioner af uafhængige 

producenter skal øges? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvordan vil regeringen sikre øget 

gennemsigtighed i DR’s økonomi? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om øget gennemsigtighed i 

DR’s økonomi, inkl. bilag 

(dok. nr. 18/00514-15) 

Hvordan skal nomineringskomitéen i 

forbindelse med udpegelse af DR’s 

bestyrelse konkret sammensættes? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om forslag til sammensætning 

af DR’s bestyrelse. 

(dok.nr. 18/01252-199) 

Hvad er status på EU-retssagerne 

vedrørende TV2? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 17. april 2018 om Økonomi 

generelt, licensomlægning og TV 2.  

(dok. nr. 18/01252-28) 

Hvordan er der taget højde for EU-

retssagerne vedrørende TV2 i 

regeringens forslag om salg af 40 

procent af TV2? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Samlenotat vedrørende privatisering 

af TV 2 

(dok. nr. 18/01273-49) 

Der bedes redegjort for krav til en 

potentiel køber af TV2.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Samlenotat vedrørende privatisering 

af TV 2 

(dok. nr. 18/01273-49) 

Der bedes redegjort for den 

forventede proces samt tidsplan 

omkring salget af TV2. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Samlenotat vedrørende privatisering 

af TV 2 

(dok. nr. 18/01273-49) 

Skal TV2 Regionerne fortsat have 

samme vindue på TV2 sendeflade som 

i dag? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Samlenotat vedrørende privatisering 

af TV 2 

(dok. nr. 18/01273-49) 

Hvilke rammer i forhold til indhold, 

adgang til reklameindtægter mv. 

sættes i forbindelse med udbuddet af 

den nye tv-kanal? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvordan sikres det, at de offentlige 

midler til tv-kanalen, der sammen 

med reklameindtægter skal udgøre 

det økonomiske fundament, ikke 

opfattes som ulovlig statsstøtte? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Der bedes redegøres for den 

forventede proces samt tidsplan 

omkring udbuddet af en ny tv-kanal. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvad ligger til grund for forslaget om 

sluk af FM-radio senest i 2021? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvor mange FM-radioer, der bruges 

aktivt, vurderes det, at der i dag 

findes i Danmark? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om FM-radioer i Danmark  

(dok. nr. 18/01252-156) 

Hvor stor en andel af radiolytningen i 

dag er digital? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvilke rammer i forhold til indhold 

mv. sættes i forbindelse med 

udbuddet af den nye DAB-

radiokanal? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    
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Spørgsmål Bestilt Besvaret 

Hvordan sikres det, at de offentlige 

midler til DAB-radiokanalen, der 

sammen med reklameindtægter skal 

udgøre det økonomiske fundament, 

ikke opfattes som ulovlig statsstøtte? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om reglerne for 

reklamefinansiering og offentlig 

finansiering ift. 

statsstøttereglerne/EU-retten  

(dok. nr. 18/01252-101) 

Der bedes redegøres for den 

forventede proces samt tidsplan 

omkring udbuddet af en ny DAB-

radiokanal. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvordan er den nuværende Public 

service-pulje fordelt i den nuværende 

medieforligsperiode? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 12. april 2018 om Public 

Service-Puljen – 2015-2018. 

(dok. nr. 18/01252-29) 

Hvorfor har DR ikke mulighed for at 

søge i puljen? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvor stor del af puljen øremærkes til 

indhold til børn og unge?  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Efter hvor lang tid skal det støttede 

indhold stilles frit til rådighed for 

borgerne? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvem skal administrere Public 

service-puljen fremadrettet? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Der ønskes en redegørelse for det 

nuværende mediestøttesystem. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat af 16. april 2018 om 

Mediestøtteordningen samt 

tilskudsmodtagere siden ordningens 

ikrafttræden.  

(dok. nr. 18/01249-4) 

Der ønskes en redegørelse af 

regeringens foreslåede 

mediestøttemodel.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Der ønskes en oversigt over 

modtagere af mediestøtte årligt siden 

2013.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Tabeller over modtagere af tilskud til: 

1) visse periodiske blade og tidskrifter 

(bladpuljen), 2) redaktionel 

produktionsstøtte siden 

mediestøtteordningens ikrafttræden i 

2014 og 3) innovationsstøtte siden 

mediestøtteordningens ikrafttræden i 

2014. 

(dok. nr. 18/01249-5-7) 

Hvilke EU-retslige forhold skal 

afklares før momsfritagelse på 

internetbaserede nyhedsmedier kan 

træde i kraft? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på spørgsmål fra Mogens Jensen 

(S) om mediestøtte og nulmoms. 

(dok. nr. 18/01249-18) 

Hvilket provenu vil en afskaffelse af 

momsfritagelsen for trykte 

nyhedsmedier medføre? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på spørgsmål fra Mogens Jensen 

(S) om mediestøtte og nulmoms. 

(dok. nr. 18/01249-18) 

Hvilke digitale medier vil med 

regeringens udspil blive 

momsfritaget? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om pulje til internetmedier 

(dok.nr. 18/01249-21) 

På baggrund af den foreslåede 

regulering af hovedordning/justering 

af titelloft, bedes en oversigt over 

forventet fordeling af mediestøtte 

oversendes.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Beregning af 15. maj 2018 (Visse 

oplysninger udeladt) 

(dok. nr. 18/01249-30) 

Hvordan foreslås det konkret, at 

kravene til medier, der kan få støtte, 

skal skærpes, og hvilke medier, der i 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308819
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308819
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308819
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308819
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308824
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308824
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308821
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308821
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308821
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308821
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308822
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308823
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308823
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308823
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308823
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317498


 4 

 

Spørgsmål Bestilt Besvaret 

dag modtager støtte, forventes i så 

fald ikke at kunne modtage støtte? 

Hvordan sikrer regeringen udspil 

flere midler i mediestøtte til regionale 

og lokale medier? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvilke har film har henholdsvis DR 

og TV2 givet støtte til som følge af 

deres forpligtelse til at købe danske 

film? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på spørgsmål fra Mogens Jensen 

(S) vedr. DR's og TV 2's støtte til 

dansk film. 

(dok. nr. 18/01252-66) 

Hvem skal administrere de 120 mio. 

kr. som regeringen foreslår at sætte 

af til filmstøtte, når nu Det Danske 

Filminstitut ikke foreslås at varetage 

opgaven? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på spørgsmål fra Mogens Jensen 

(S) vedr. DR's og TV 2's støtte til 

dansk film. 

(dok. nr. 18/01252-66) 

Der ønskes en oversigt over de 

nuværende modtagere af støtte til 

lokalradio og – tv.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Oversigt over tilladelseshavere til 

ikkekommerciel lokalradio. 

(dok. nr. 18/01252-39) 

Der ønskes på baggrund af 

regeringens forslag til reduktion af 

midler til en lokalradio og –tv en 

oversigt over de økonomiske 

konsekvenser for de enkelte 

nuværende modtagere af støtten til 

lokalradio og –tv, såfremt den 

foreslåede besparelse gennemføres. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvad er baggrunden for at støtten til 

Station Next foreslås udfaset? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvilke eventuelle barrierer står i 

vejen for at gennemføre Udvalget om 

finansiering af dansk digital 

indholdsproduktions ’Idé I – Styrke 

on demand-tjenesteudbyderes bidrag 

til europæisk produktion’, således at 

det vil komme dansk 

indholdsproduktion til gavn? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om Finansieringsudvalgets  

forslag I 

 

Ministeren bedes redegøre for de 

samlede gevinster for grupperne i 

Tabel 1 i ’Faktaark - Virkning for 

familietyper’, offentliggjort på 

Finansministeriets hjemmeside den 

16. marts 2018, hvis omlægningen af 

medielicens blev finansiereret via 

henholdsvis bundskat samt ligeligt 

via bundskat og reduktion af 

personfradraget. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

 

 

Svar på KUU alm. del spm 119  

Ministeren bedes redegøre for 

størrelsen af mediechecken i kroner 

per person jf. ’Aftale om fokusering af 

DR og afskaffelse af medielicensen’ 

fordelt på kommuner.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 120 

Vil ministeren redegøre for, hvordan 

’Aftale om fokusering af DR og 

afskaffelse af medielicensen’ tager 

højde for statens reducerede 

momsindtægter som følge af 

omlægningen, herunder de 

institutioner, der i dag har fradrag for 

købsmoms.  

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 121 
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Spørgsmål Bestilt Besvaret 

Vil ministeren redegøre for 

provenufordelingen af den 20 % 

besparelse, som DR i henhold til 

’Aftale om fokusering af DR og 

afskaffelse af medielicensen’ vil blive 

pålagt gradvist over 5 år, opgjort i 

kr./år, fordelt på omlægning af licens, 

mediecheck, forøgelse af pensionisters 

rådighedsbeløb samt medieinitiativer 

og initiativer for blinde og 

svagtseende? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 122 

Vil ministeren redegøre for, hvor 

mange midler, der i ’Aftale om 

fokusering af DR og afskaffelse af 

medielicensen’ er til medieinitiativer 

– taget fra licensomlægningen – i 

hvert af årene 2019, 2020, 2021, 2022 

og 2023? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 123 

Vil ministeren oplyse, hvor meget det 

samlede årligt provenu er til public 

service-medier og -formål som følge af 

’Aftale om fokusering af DR og 

afskaffelse af medielicensen’? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 124 

Vil ministeren redegøre for, hvorledes 

de 250.000 sortseere er indregnet i 

omlægningen af licensen jf. ’Aftale om 

fokusering af DR og afskaffelse af 

medielicensen’? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 125 

Vil ministeren redegøre for, hvad der 

i ’Aftale om fokusering af DR og 

afskaffelse af medielicensen’ menes 

med, at ”DR skal fokusere klarere på 

grundlæggende public service og 

dermed et stærkere fokus på DR’s 

kerneområder”, herunder hvad 

ministeren mener, er DR’s 

kerneområder? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 126 

Vil ministeren redegøre for, om der i 

beregningen af reduktionen af DR’s 

budget jf. ’Aftale om fokusering af DR 

og afskaffelse af medielicensen’ er 

indlagt en reduktion af DR’s 

omkostninger til inddrivelse af licens? 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Svar på KUU alm. del spm 127 

Vil ministeren redegøre for, hvordan 

det økonomiske råderum i årene 

2018-2025 påvirkes af ’Aftale om 

fokusering af DR og afskaffelse af 

medielicensen’ og sende en samlet 

økonomioversigt, der viser udgifter og 

indtægter som konsekvens af de 

fremlagte ændringer af 

finansieringen af DR og udgifterne til 

DR? Svaret bedes opgjort for hvert år 

frem til 2025, i mio. kr. og i en tabel. 

Mail af 11. april 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) Spørgsmålet er 

identisk med FIU-

spm. nr. 263 

Notat fra Finansministeriet af 14. 

maj 2018 

Hvordan indgår de 10 mio. kr., der i 

aftale om fokusering af DR og 

afskaffelse af medielicensen er afsat 

til blinde og svagtseende? 

Spm fra Morten 

Marinus (DF) på 

møde d. 10. april 2018 

Notat af 19. april 2018 om 

implikation af Aftale om fokusering af 

DR og afskaffelse af medielicensen fra 

Finansministeriet. 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KUU/spm/122/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KUU/spm/123/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KUU/spm/124/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KUU/spm/125/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KUU/spm/126/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KUU/spm/127/index.htm
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317497
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317497
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311444
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311444
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311444
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311444
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  Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Ministeren bedes skematisk redegøre 

for, hvordan Danmark sammenlignet 

med vores omkringliggende 

nabolande (England, Tyskland, 

Sverige og Norge) udfører Public 

Value Test og tilsyn med DR, som det 

er krævet af EU’s 

konkurrencelovgivning, for at sikre at 

offentlige medieaktører som DR ikke 

leverer nye produkter, der enten 

skader konkurrenterne eller ikke 

tilfører samfundet værdi. 

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Ministeren bedes redegøre for, hvad 

der er bedste praksis internationalt, 

og hvor Danmark ligger i forhold til 

dette, når man fører Public Value 

Test og tilsyn med DR, som det er 

krævet af EU’s 

konkurrencelovgivning, for at sikre at 

offentlige medieaktører som DR ikke 

leverer nye produkter, der enten 

skader konkurrenterne eller ikke 

tilfører samfundet værdi.  

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Ministeren bedes oplyse, hvem der 

fører tilsyn, og hvordan der føres 

tilsyn med, at nye produkter fra DR 

ikke er konkurrence- og 

markedsforvridende.  

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Ministeren bedes redegøre for, hvilke 

institutioner hos vores nabolande der 

fører tilsyn med, at nye produkter fra 

stats-TV ikke er konkurrence- og 

markedsforvridende, samt hvordan 

dette tilsyn udøves.  

Mail af 23. april 

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Ministeren bedes, år for år for de 

sidste 10 år, skematisk opliste antal 

afgørelser fra Public Value-tilsynet 

med DR, der har resulteret i, at DR 

måtte trække programmer tilbage 

eller kompensere konkurrenterne.  

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Vil ministeren oplyse, hvilke 

muligheder civilsamfundsaktører og 

kommercielle 

konkurrenter har for at klage over 

konkurrenceforvridende tjenester fra 

DR? 

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Vil ministeren oplyse, hvilke 

muligheder civilsamfundsaktører og 

kommercielle 

konkurrenter i vores nabolande har 

for at klage over 

konkurrenceforvridende 

tjenester fra stats-tv? 

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Ministeren bedes oversende eventuel 

kritik fra EU af den danske måde at 

føre tilsyn med nye produkter fra DR 

på med henblik på at sikre, at disse 

ikke er konkurrence- og 

markedsforvridende, og oplyse hvad 

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
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regeringens holdning er hertil? 

Vil ministeren være indstillet på at 

styrke tilsynet med DR efter svensk 

eller tysk 

forbillede, dvs. ved at etablere et 

uafhængigt, eksternt tilsynsorgan, 

som på eget initiativ skal kunne 

henvise nye medieprojekter fra DR til 

en prøvning hos Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen og at give private 

medievirksomheder samme ret til at 

få prøvet om et nyt medieprodukt fra 

DR skader konkurrencen, eller kunne 

have været produceret af private 

medievirksomheder 

Aftalt d. 23. april 

2018 med Morten 

Marinus (DF). 

 

 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedrørende værditest af nye tjenester 

(dok. nr. 18/01252-131) 

Regeringen oplyser i medieudspillet, 

at de ønsker ”momsfritagelsen 

udvidet til at omfatte 

internetbaserede nyhedsmedier (..)”. 

Kan ministeren oplyse, hvilke medier 

der hører under definitionen 

’internetbaserede nyhedsmedier’, 

samt om disse medier vil skulle 

opfylde de samme krav for 

momsfritagelse, som trykte medier 

har i dag? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om pulje til internetmedier  

(dok.nr. 18/01249-21) 

Kan ministeren oplyse den præcise 

definition, som skal være gældende 

for nulmoms? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om pulje til internetmedier 

(dok.nr. 18/01249-21) 

Kan ministeren oplyse, hvilke 

kriterier internetbaserede medier 

skal opfylde for at få adgang til 

momskompensationsordningen og på 

sigt fuldstændig fritages for at betale 

moms? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om pulje til internetmedier 

(dok.nr. 18/01249-21) 

Vil både internetbaserede medier med 

en trykt udgave (fx b.dk og JP.dk), 

internetbaserede medier uden en 

trykt udgave, men med en udgiver 

der har en anden trykt udgivelse (fx 

Finans.dk og Watchmedierne) samt 

medier, hvor udgiveren ikke i forvejen 

har nulmoms på et trykt medie (fx 

Zetland, Altinget og Computerworld) 

være berettiget til momsfritagelse? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om pulje til internetmedier 

(dok.nr. 18/01249-21) 

Kan ministeren oplyse om regeringen 

vil gøre brug af de eksisterende 

mediestøttekriterier til at definere, 

hvilke internetbaserede 

nyhedsmedier, der kan opnå 

momsfritagelse? Hvis ja, vil 

magasiner og hybridmedier, der 

opfylder kriterierne på deres 

onlineplatform, selvom de ikke 

opfylder kriterierne på deres trykte 

udgaver, være ligestillede med andre 

medier og således også få nulmoms på 

deres digitale medier? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om pulje til internetmedier 

(dok.nr. 18/01249-21) 

Hvis momsfritagelsen skal udvides - 

og afgrænses - til visse 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

Notat om pulje til internetmedier 

(dok.nr. 18/01249-21) 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311459
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572


 8 

 

Spørgsmål Bestilt Besvaret 

internetbaserede nyhedsmedier, kan 

man forestille sig, at regeringen vil 

fastsætte nogle kriterier, som skal 

opfyldes for at opnå momsfritagelse. 

Skal disse kriterier så vurderes årligt 

for det enkelte medie på lige fod med 

mediestøtten? Vil det kunne betyde, 

at der vil være medier, der risikerer 

årligt at skulle skifte fra det ene til 

det andet momsregime? Hvis det er 

tilfældet, hvordan skal det så fungere 

i praksis for disse medier? 

(DF) 

I regeringens medieudspil nævnes en 

etablering af ”en overgangsordning i 

form af en 

nulmomskompensationsordning” 

indtil retsgrundlaget fra EU for 

nulmoms til internetbaserede medier 

evt. foreligger. Vil en sådan ordning 

ikke kunne betragtes – og fortolkes - 

som en de facto omgåelse af 

momsdirektivet og derfor være EU-

stridig statsstøtte? Vil det i den 

henseende ikke være 

hensigtsmæssigt at vente med 

ændringer af momsreglerne for 

digitale medier indtil de eventuelle 

ændringer af momsdirektivet er 

gennemført? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om pulje til internetmedier 

(dok.nr. 18/01249-21) 

Vil udenlandske digitale 

nyhedsmedier, der sælges til danske 

forbrugere, få adgang til 

nulmomskompensation, som følge af 

EU’s regler om statsstøtte? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om pulje til internetmedier  

(dok.nr. 18/01249-21) 

Hvor stor en andel af statens 

omkostninger ved regeringens udspil 

om at fritage internetbaserede 

nyhedsmedier forventes at komme 

medier baseret i hovedstadsområdet 

til gode (gennem nulmoms)? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Beregning af 15. maj 2018 (Visse 

oplysninger udeladt) 

(dok. nr. 18/01249-30) 

Har ministeren i forbindelse med 

regeringens medieudspil fået 

foretaget analyser af konsekvenserne 

for konkurrencen mellem avisernes 

digitale medier og øvrige digitale 

medier, såfremt aviserne ensidigt 

opnår en momsfordel på det digitale 

område? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om konkurrencen mellem 

nyhedsmedier. (dok. nr. 18/01249-17) 

Har ministeren overvejet muligheden 

for at afskaffe nulmomsen for trykte 

dagblade, og i stedet bruge provenuet 

for dette til forhøjelse af 

mediestøtten? I tilfælde af denne 

løsningsmodel, har ministeren så 

overvejet at øremærke dele af 

mediestøtten til distribution af trykte 

medier i yderområder med relativt 

høje distributionsomkostninger? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvad vil regeringen gøre for at sikre 

en mere afbalanceret geografisk 

fordeling af mediestøtten, så 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317498
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317500
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317500
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medieforbruget i hele landet 

understøttes ligeligt? 

Har regeringen ambitioner om at 

indrette den redaktionelle 

produktionsstøtte, så der i fremtiden 

tages bedre hensyn til en balance 

mellem niche- og omnibusmedier? Og 

har regeringen i den forbindelse 

nogen intentioner om at lette kravene 

for redaktionel produktionsstøtte til 

niche- og specialmedier? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Har regeringen forslag til, hvorledes 

man kan styrke lokale mediers 

adgang til mediestøtte ved fx at lempe 

kravene til antallet af redaktionelle 

medarbejdere eller til 

annonceandelen? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Mundtlige spm om nulmoms i 

Frankrig og Norge, samt om læsertal 

for lokalaviser. 

Fra Britt Bager (V)  Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvad er følgerne for dansk 

dokumentarfilm, hvis 

filmforpligtelsen fjernes hos DR og 

TV2? 

Mail af 24. april 2018 

Fra Alex Ahrendtsen 

(DF) 

Svar på spørgsmål fra Alex 

Ahrendtsen (DF) vedrørende DR's og 

TV 2's støtte til dansk film. 

(dok. nr. 18/01252-71) 

Notat om konsekvenser for 

reklamemarkedet af adgangen til 

delvis reklamefinansiering af FM-4 

samt den nye DAB-radiokanal og den 

nye tv-kanal 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

20. april 2018 

Notat om betydningen af delvis 

reklamefinansiering af Radio24syv og 

ny radio- og tv-kanal for 

reklamemarkedet. 

(dok. nr. 18/01252-102) 

Notat om betydningen af de ekstra 

1,7 mia. i finansieringsgrundlaget for 

dansk indholdsproduktion (også 

kaldet ”kvalificering af de 1,7 mia.”) 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

20. april 2018 

Notat om kvalificering af 

finansieringsgrundlaget for dansk 

audiovisuel indholdsproduktion. 

(dok. nr. 18/01252-60) 

Notat om afgrænsning af audiovisuelt 

indhold” i den nye public service-pulje 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

20. april 2018 

Notat om Public Service-Puljen - 

afgrænsning af audiovisuelt indhold. 

(dok. nr. 18/01252-56) 

Notat om redaktøransvaret i det 

kommende AVMS-direktiv og 

redaktøransvaret for indholdet af den 

kommende fælles app for børn og 

unge 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

20. april 2018 

Notat om samarbejde mellem DR og 

andre aktører om fælles univers for 

børn og unge 

(dok.nr. 18/01252-202) 

Notat om forskellige forhold i 

forbindelse med FM-sluk, herunder: 

 ”hvide huller” i DAB-dækningen 

 modtagelse af DAB-radioer i 

biler/bilradioer 

 afgiftsmæssig ligestilling mellem 

FM-radioer og DAB-radioer i 

biler 

 mulighederne for 

varslingstjenester i DAB-

sendenettet 

 nærmere beskrivelse af DAB-

adaptere  

 udbredelsen af DAB i 

biler/bilproducerende lande  

 udgifter til drift af FM-

sendenettet/besparelsen ved FM-

sluk 

 norske erfaringer i forhold til 

beredskabsmeddelelser/trafikmel

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

20. april 2018 

Samlenotat om forskellige forhold 

vedr. FM-sluk.  

(dok. nr. 18/01252-58) 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311452
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311452
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311452
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311454
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311454
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311454
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311454
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311451
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311451
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311451
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311457
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311457
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308817
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308817
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33308817
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311455
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311455
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dinger mv.  

 udviklingen i England, der har 

besluttet at fortsætte også med 

FM. 

Oversigt over afslag fra 

Innovationspuljen. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om mediestøtte - afslag fra 

Innovationspuljen, oversigt over 

elektroniske distrikts- og ugeaviser 

og afskaffelse af støtte til  

nyhedsmedier, som er ejet af 

arbejdsgiver-, arbejdstager- og  

brancheorganisationer. 

(dok. nr. 18/01249-15) 

Notat om medieansvarsloven, 

herunder om forholdet mellem 

medieansvarsloven og 

mediestøtteloven. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om Medieansvarsloven og 

mediestøtte. 

(dok. nr. 18/01249-10) 

Notat om antallet af digitale 

distrikts- og ugeaviser. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om mediestøtte - afslag fra 

Innovationspuljen, oversigt over 

elektroniske distrikts- og ugeaviser 

og afskaffelse af støtte til  

nyhedsmedier, som er ejet af 

arbejdsgiver-, arbejdstager- og  

brancheorganisationer. 

(dok. nr. 18/01249-15) 

Oversigt over, hvilke medier forslaget 

om at afskaffe støtte til arbejdsgiver-, 

arbejdstager- og 

brancheorganisationer mv. rammer. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om mediestøtte - afslag fra 

Innovationspuljen, oversigt over 

elektroniske distrikts- og ugeaviser 

og afskaffelse af støtte til  

nyhedsmedier, som er ejet af 

arbejdsgiver-, arbejdstager- og  

brancheorganisationer. 

(dok. nr. 18/01249-15) 

Notat om i hvilket omfang de 

regionale TV2- virksomheder er til 

stede på nettet fsva nyhedsstof. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om de regionale TV 2-

virksomheders tilstedeværelse på 

nettet. 

(dok. nr. 18/01252-132) 

Notat om de gældende regler fsva 

reklamer, sponsorering mv. for Radio 

24/Syv – og hvad der foreslås i 

regeringsudspillet 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om reklamer, sponsorering mv. 

for Radio 24/syv. 

(dok. nr. 18/01252-100) 

Notat om reglerne for 

reklamefinansiering og offentlig 

finansiering ift. 

statsstøttereglerne/EU-retten 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om reglerne for 

reklamefinansiering og offentlig 

finansiering ift. 

statsstøttereglerne/EU-retten. 

(dok. nr. 18/01252-101) 

Notat om offentlighedsloven – hvilke 

medier er omfattet, og hvilke ikke? 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om offentlighedsloven  

(dok. nr. 18/01252-125) 

Notat med om Ofcom’s organisation 

og opgaver, herunder vedr. 

medierapportering mv. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om Ofcom’s organisation og 

opgaver, herunder vedr. 

medierapportering mv. 

(dok. nr. 18/01252-104) 

Notat om handicaporganisationernes 

ønsker til tilgængelighed, herunder 

overslag over udgifter forbundet med 

ønskerne. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Notat om ønsker til tilgængelighed for 

personer med handicap. 

(dok. nr. 18/01252-148) 

Udsendelse af ansøgninger fra 

Station Next om midler 

 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. april 2018 

Ansøgninger fra Station Next  

(dok. nr. 18/01252-107) 

 Finansieringsudvalget Styrke on demand-tjenesteudbyderes 

bidrag til europæisk produktion. 
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(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Lempe de danske tv-reklamer. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Arbejde for videodelingsplatformes 

ansvar for klaring af rettigheder. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Udvikle og forøge støtteordninger. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Øge DR’s samarbejde med den 

kommercielt finansierede del af tv-

branchen og give øget adgang til DR-

indhold. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Udvide ophavsretslovens § 35 til at 

omfatte on demand-tjenesteudbydere. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Støtte indførelse af kvoter for 

europæiske produktioner. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Tilskynde og facilitere samarbejde om 

alternative platforme. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Stille vilkår om brug af aftalelicens 

ved offentlig støtte. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Understøtte lige 

forhandlingssituation. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Skabe øget transparens og 

dokumentation om internationale 

aktører. 

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Begrænse de ulovlige aktiviteter.  

(Finansieringsudvalget) 

 Finansieringsudvalget Fortsat bevare offentligt støttet 

indhold som lokomotiv for dansk 

indholdsproduktion. 

(Finansieringsudvalget) 

Redaktionelt ansvar for fælles app 

med DR-indhold og andet indhold 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

4. maj 2018 

Notat om samarbejde mellem DR og 

andre aktører om fælles univers for 

børn og unge 

(dok.nr. 18/01252-202) 

Økonomiske omkostninger i 

forbindelse med tilrådighedsstillelse 

af DR’s digitaliserede arkiv samt 

afgrænsning 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

4. maj 2018 

Notat om tilrådighedsstillelse af DR’s 

digitaliserede arkiver. 

(dok. nr. 18/01252-118) 

Kuratering af indholdet (”algoritmer”) 

på den fælles app 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

4. maj 2018 

Notat om samarbejde mellem DR og 

andre aktører om fælles univers for 

børn og unge 

(dok.nr. 18/01252-202) 

DR’s bestyrelse: 

Nomineringskomitéens indstillinger 

til ministeren, herunder 

”mindretalsbeskyttelse” 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

4. maj 2018 

Notat om forslag til sammensætning 

af DR’s bestyrelse. 

(dok. nr. 18/01252-199) 

Kommentarer til Netflix’s forslag om 

investeringsforpligtelse i forhold til 

dansk indhold 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

4. maj 2018 

Notat om kommentar til Netflixs 

forslag om investeringsforpligtelse i 

forhold til dansk indhold.  

(dok. 18/01252-158) 

Status for forhandlingerne i EU i 

ophavsretspakken 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

Notat om status på ophavsretspakken  

(dok. nr. 18/01252-108) 
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4. maj 2018 

Kan man forstille sig at dele af Public 

Service puljen var reserveret støtte til 

at støtte digitale værker som f.eks. 

Trap Danmark eller andre store 

værker af national betydning for 

bevarelse af vores kulturarv eller ser 

ministeren andre muligheder for at 

sikre udgivelsernes digitale fremtid? 

Mail af 6. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat med svar på spørgsmål om 

danske opslagsværker mv.  

(dok. nr. 18/01252-114) 

I Norge modtager Store Norske 

Leksikons digitale udgave angiveligt 

ca. 5. millioner n.kr om året i støtte 

fra staten. Er der nogle juridiske 

forhindringer for at vi gjorde noget 

tilsvarende i Danmark? 

Mail af 6. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat med svar på spørgsmål om 

danske opslagsværker mv.  

(dok. nr. 18/01252-114) 

Er ministeren indstillet på at 

undersøge om der, i samarbejde med 

udgiverne, kan tilvejebringes en 

løsning på denne udfordring? 

Mail af 6. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat med svar på spørgsmål om 

danske opslagsværker mv.  

(dok. nr. 18/01252-114) 

Oversigt over hvad DR har lagt ud 

(”de 300 mio. kr.”).  

Mundtlig bestilling af 

3. maj 2018  

Fra Britt Bager (V) 

Notat om DR’s udlægning af 

produktioner og 

produktionsfaciliteter inkl. bilag. 

(dok. nr. 18/01252-110) 

”Argumentpapir” for og imod at have 

en sportsliste  

Mundtlig bestilling af 

3. maj 2018  

Fra Britt Bager (V) 

Notat om fordele og ulemper ved at 

have en sportsliste.  

(dok. nr. 18/01252-122) 

Notat om de nuværende public 

service-krav til de regionale TV 2-

virksomheder 

Mundtlig bestilling af 

24. april 2018 fra 

Naser Khader (K) 

Notat om de regionale TV 2-

virksomheders nuværende public 

service-forpligtelser.  

(dok. nr. 18/01252-99) 

 Evaluering i henhold 

til gældende 

bekendtgørelse om 

sportslisten 

Notat om evaluering af sportslisten 

inkl. bilag. (Enkelt høringssvar 

udeladt) 

(dok. nr. 18/01252-121) 

Ministeren bedes oplyse, hvordan 

regeringen vil sikre ved et salg (og et 

eventuelt videresalg) af TV 2, at en 

køber leverer public service indhold af 

høj kvalitet, som vi kender det i dag. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes oplyse, hvordan 

ministeren vil sikre ved et salg (og et 

eventuelt videresalg) af TV 2, at 

danskerne ikke oplever kanal-

prisernes himmelflugt. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes oplyse, hvordan 

ministeren vil sikre ved et salg (og et 

eventuelt videresalg) af TV 2, at 

danske arbejdspladser ikke forsvinder 

ud af landet. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes oplyse, hvordan 

ministeren vil sikre ved et salg (og et 

eventuelt videresalg) af TV 2, at TV 2 

ikke bliver en pengemaskine for en ny 

ejer. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt det 

er muligt at sikre en køber, der ikke 

alene har profit for øje? 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes oplyse, hvordan 

regeringen vil sikre, at TV 2 - med en 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 
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ny ejer - fortsat investerer i og 

udvikler dansk indhold af høj kvalitet 

til glæde for danskerne og det 

kreative økosystem. 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Ministeren har tidligere udtalt, at 

man bør skabe bedre rammer for de 

internationale streaming-tjenester, og 

at mange danskere er glade for 

udenlandske tjenester, herunder 

Facebook og YouTube. Ministeren 

bedes oplyse, hvilke købere 

regeringen vil foretrække. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes oplyse, hvordan 

regeringen vil sikre, at TV 2 med en 

ny ejer ikke sender et eventuelt 

overskud ud af landet. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

I regeringens udspil fremgår det, at 

man vil opretholde TV 2’s hovedsæde 

i Odense. Ministeren bedes redegøre 

for, hvorvidt dette er muligt at 

fastholde – også iht. EU-retten - hvis 

regeringen vælger at sælge hele TV 2, 

og hvis en køber vælger at 

videresælge? 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

I regeringens udspil fremgår det, at 

regeringen ønsker at sælge 40% af TV 

2, fordi TV 2 har behov for en 

økonomisk og strategisk partner. TV 

2 offentliggjorde i marts 2018 et 

“historisk godt resultat” iht. den 

administrerende direktør. Ministeren 

bedes uddybe behovet for økonomisk 

støtte til TV 2. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

TV 2 oplyste i forbindelse med 

offentliggørelsen af årsregnskabet for 

2017, at TV 2 i dag er den største 

leverandør af relevant, dansk indhold 

og tv-nyheder til danskerne. Hvad er 

det regeringens ønsker ændret, og 

hvad er det regeringen ikke mener, 

TV 2 selv kan løfte strategisk 

fremover? 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt 

ministeren mener, det er nødvendigt 

med et salg for at kunne sikre 

danskerne et fortsat stærkt TV 2? 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

I regeringens udspil fremgår det at et 

eventuelt salg af yderligere aktier vil 

skulle besluttes på et senere 

tidspunkt. Hvornår forventer 

ministeren at kunne træffe en sådan 

beslutning og på hvilket grundlag? 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren har oplyst, at en køber 

ikke løber en risiko ift. de verserende 

retssager og de rejste milliardkrav. 

Ministeren bedes oplyse, hvilken 

salgsmodel regeringen ønsker, og 

hvordan en sådan model er i 

overensstemmelse med EU-retten, så 

regeringen undgår nye retssager i EU 

og dermed nye udgifter til eksterne 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 
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rådgivere. 

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt 

skatteborgerne risikerer at få en stor 

ekstra regning, hvis TV 2 taber de 

verserende retssager, når nu en køber 

skal friholdes. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes redegøre for, 

hvorvidt en køber af 40% får 

forkøbsret på de resterende 60%. 

Eller om regeringen forestiller sig et 

TV 2 med to forskellige private ejere? 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ministeren bedes redegøre for, om 

regeringen har hentet inspiration til 

40 % -modellen i udlandet samt 

hvorvidt, der er gode erfaringer i 

udlandet med salg og samtidig 

sikring af public service-indhold uden 

ekstra betaling samt en rimelig 

forbrugerpris. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

I april 2005 besluttede regeringen 

efter anbefaling fra 

Kammeradvokaten, at salgsprocessen 

ikke kunne fortsætte grundet de 

verserende retssager. Retssagerne 

verserer fortsat i Danmark. 

Ministeren bedes redegøre for, hvad 

der har ændret sig siden 2005. 

Mail af 7. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) – tillige stillet 

som KUU-spm. 

Svar på KUU alm. del spm 157-174 

(dok.nr. 18/01252-235) 

Ifm. de igangværende forhandlinger 

vil Mogens Jensen gerne have 

ministeriets tolkning af EU-dom vedr. 

Netflix, herunder hvordan det stiller 

Danmark ift. at lave lignende regler 

og lovgivning som i Tyskland. 

Mail af 17. maj 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Notat om bemærkninger til EU-

dommen vedr. streaming-tjenester.  

(dok. 18/01252-157) 

Kan ministeren bekræfte, at 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

undersøgelse, som regeringen bruger 

til at afvise lige moms for alle digitale 

medier, ikke forholder sig til 

konkurrencen mellem digitale 

medier? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

I Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier, er det 

udelukkende trykte aviser og medier 

der indgår. Kan ministeren oplyse, 

hvorfor digitale medier (fx avisers og 

magasiners websider) ikke var en del 

af undersøgelsen? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

I regeringens medieudspil foreslås at 

udvide momsfritagelsen til at omfatte 

internetbaserede nyhedsmedier. Kan 

ministeren oplyse, hvilke analyser der 

er foretaget for konkurrencen blandt 

internetbaserede nyhedsmedier, 

eftersom disse ikke er en del 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

undersøgelse af konkurrencen mellem 

medier? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

I Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317502
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317502
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317502
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317502
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310573
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310573
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
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angives det, at avisabonnenter ikke 

anser udgivelser der udkommer 

ugentligt eller månedligt for at kunne 

tilbyde samme aktuelle dækning af 

nyheder som daglige aviser. Hvordan 

mener ministeren, at denne 

konklusion kan bruges i henhold til 

debatten om momsfritagelse af 

internetbaserede nyhedsmedier, i al 

den stund at udgivelseshyppigheden 

på nettet er en anden? 

(DF) konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Kan ministeren bekræfte, at når 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

undersøgelse siger, at det er på grund 

af avisernes daglige udgivelser, at 

ugeblade og magasiner ikke anses for 

et alternativ for læsere og 

annoncører, at analysen ingen 

gyldighed har for konkurrencen 

mellem avisudgivernes digitale 

medier og magasinudgivernes digitale 

medier, der alle arbejder med løbende 

udgivelser? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Vil ministeren opfordre til en ny 

undersøgelse af konkurrencen mellem 

medier, hvor digitale medier også 

blive inddraget som grundlag? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Vil ministeren sikre, at der er 

momsmæssig ligestilling mellem 

digitale medier, der er i direkte 

konkurrence med hinanden om 

læsere og annoncører, herunder 

særligt avisudgivernes digitale 

medier og magasinudgivernes digitale 

medier? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Mener ministeren, at det er i 

overensstemmelse med EU-retten at 

indføre momsmæssig 

forskelsbehandling mellem digitale 

medier, der er i konkurrence med 

hinanden? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Er ministeren af den opfattelse, at 

man bør have en fyldestgørende 

undersøgelse om konkurrencen på det 

digitale mediemarked, før der ændres 

ved momsreglerne for disse? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Kan ministeren oplyse, hvorfor 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 

deres undersøgelse af konkurrencen 

mellem trykte aviser og andre medier 

udelukkende udspurgte 

avisabonnenter og ikke magasin- og 

tidsskriftsabonnenter? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

I Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse 

påpeges det, at avisabonnenter ikke 

anser abonnement på en ikke daglig 

udgivelse, fx et tidsskrift, som et 

alternativ. Kan ministeren redegøre 

for, om abonnenter af fx tidsskrifter 

og magasiner anser aviser som et 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
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alternativ? 

Planlægger ministeren at anmode om 

en ny undersøgelse af konkurrencen 

på mediemarkedet, hvor der både 

tages højde for avisabonnenters 

mulige alternativer til daglig 

udgivelse, samt magasin- og 

tidsskriftsabonnenters mulige 

alternativer til ugentlige/månedlige 

udgivelser? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Har ministeren – eller Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen – noget 

grundlag for at konstatere, at 

magasin-, ugeblads- og 

tidsskriftsabonnenter ikke anser 

aviser som et alternativ til disse 

medier? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  

(dok.nr. 18/01249-53) 

Kan ministeren udlevere det data der 

lægger til grund for Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse? 

Mail af 18. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 

konkurrencen mellem medier.  
(dok.nr. 18/01249-53) 

I regeringens medieudspil nævnes 

det, at ”kravene til de medier, der kan 

få støtte, skærpes, så det i højere grad 

sikres, at mediestøtten ydes til 

nyhedsmedier, der har en almen 

interesse for den danske befolkning”. 

Kan ministeren redegøre for, hvilke 

krav regeringen ønsker at skærpe? (I 

forlængelse af MJ ´s spørgsmål 44) 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Samlenotat om mediestøtte  

(dok.nr. 18/01249-50) 

Hvilke kriterier skal medier ifølge 

ministeren opfylde for at levere 

formidling med ”almen interesse for 

den danske befolkning”? 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Samlenotat om mediestøtte  

(dok.nr. 18/01249-50) 

Er det ministerens opfattelse, at 

ejerskabet af et medie har betydning 

for, hvorvidt indholdet er ’af almen 

interesse for den danske befolkning’? 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om ejerskabskriterier mv.  

(dok.nr. 18/01249-55) 

Ønsker regeringen at skærpe kravet 

om, at medier ejet med ”to tredjedele 

eller mere af arbejdsgiver-, 

arbejdstager- eller 

brancheorganisationer” ikke må 

modtage redaktionel 

produktionsstøtte yderligere end 

tilfældet er i dag? 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om ejerskabskriterier mv.  

(dok.nr. 18/01249-55) 

Hvordan ønsker regeringen i praksis 

reglerne udformet for så vidt angår 

ejerskabskriterierne? 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om ejerskabskriterier mv.  

(dok.nr. 18/01249-55) 

Såfremt regeringen agter at skærpe 

kravet om ejerskabskriteriet, hvordan 

vil regeringen så forholde sig til bl.a. 

aktieselskaber, hvor ejerandelene er 

fordelt mellem mange aktører? 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om ejerskabskriterier mv.  

(dok.nr. 18/01249-55) 

Kan et medlemsblad, der udkommer 

til en bredt sammensat 

medlemsskare med samme 

jobfunktion eller interessefelt, efter 

Ministerens mening ikke bedrive 

journalistik af almen interesse for 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om ejerskabskriterier mv.  

(dok.nr. 18/01249-55) 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317505
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311449
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311449
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317504
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317504
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317504
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317504
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317504
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den danske befolkning? 

Tidligere har en række blade og 

udgivelser (fx medlemsblade) udgjort 

et vigtigt fundament i fx 

fagforeninger, sportsklubber og 

jagtforeninger. Mener ministeren, at 

en yderligere skærpelse af 

ejerskabskriteriet vil svække 

Danmark som foreningsland? 

Mail af 22. maj 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Notat om ejerskabskriterier mv.  

(dok.nr. 18/01249-55) 

Hvem kan søge den nye Public 

service-pulje? Hvordan vil man sikre, 

at de støttede programmer mv. når ud 

til brugerne, og hvordan vil man måle 

det? Hvor lang skal den periode, hvor 

de støttede programmer kan være bag 

betalingsmure mv., være? 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

17. maj 2018 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Hvilken betydning har EU-dommen 

vedr. Altmark Trans, som jo ligger til 

grund for TV2-retssagerne, for public 

service stationer som Danmarks 

Radio? 

Mail af 24. maj 2018 

Fra Alex Ahrendtsen 

(DF) 

Notat om Altmark Trans dommen 

(dok.nr. 18/01252-196) 

Er det rigtigt forstået, at dommen 

medfører, at Folketinget kan definere, 

hvad statspenge skal gå og ikke gå 

til? 

Mail af 24. maj 2018 

Fra Alex Ahrendtsen 

(DF) 

Notat om Altmark Trans dommen 

(dok.nr. 18/01252-196) 

Hvordan kan vi med udgangspunkt i 

dommen definere for Danmarks Radio 

og andre public service stationer, 

hvad vi ønsker at få for 

skattepengene? 

Mail af 24. maj 2018 

Fra Alex Ahrendtsen 

(DF) 

Notat om Altmark Trans dommen 

(dok.nr. 18/01252-196) 

Et samlenotat om: 

 Definition på landsdækkende 

aviser 

 Oversigt over de landsdækkendes 

nyhedsmediers egenkapital  

 Beskrivelse af de eksisterende 

indholdskriterier – hvordan kan 

de skærpes?  

 Oversigt over hvilke medier, der 

har fået dispensation for antal 

årsværk 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Samlenotat om mediestøtte  

(dok.nr. 18/01249-50) 

Oversigt over hvilke medier, der har 

lokale redaktioner mv. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Notat med oversigt over lokale 

redaktioner 

(dok.nr. 18/01249-65) 

Betingelse for mediestøtte – 

fremlægge oplysninger om 

chefaflønninger 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Notat om offentliggørelse af aflønning 

af ledelsen i medievirksomheder. 

(dok.nr. 18/01249-51) 

Hvor mange får nulmoms 1:1 med 

puljen til internetmedier? 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Notat om pulje til internetmedier  

(dok.nr. 18/01249-21) 

Beskrivelse af et forslag: Nulmomsen 

afskaffes for trykte aviser, provenuet 

føres tilbage til trykte aviser i form af 

direkte støtte, og 25 pct. af det 

provenu, der føres tilbage til de store 

aviser, omprioriteres til 

lokale/regionale nyhedsmedier. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Alternative beregninger med 

differentierede titellofter 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Notat med beregninger med 

alternative titellofter (Visse 

oplysninger udeladt) 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317504
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310562
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310562
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310562
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33311449
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317501
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317501
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317494
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317494
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310572
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317507
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317507
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(dok.nr. 18/01249-52) 

Beregning hvor Arbejderen, Kristeligt 

Dagblad og Information får en 

procentvis mindre andel 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Notat med beregninger med 

alternative titellofter (Visse 

oplysninger udeladt) 

(dok.nr. 18/01249-52) 

Udsendelse af DR’s notat om DR’s 

medieforskning 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

25. maj 2018 

Redegørelse over DR’s udgifter til DR 

medieforskning.  

(dok. nr. 18/01252-168) 

 Evaluering i henhold 

til gældende 

medieaftale 

Evaluering af Slots- og 

Kulturstyrelsens rapportering om 

mediernes udvikling i Danmark.  

(dok. nr. 18/01252-169) 

 Bilag til dok nr. 

18/01252-169 

Kommissorium for årlig rapportering 

om mediernes udvikling i Danmark 

samt oplysninger om det eksterne 

redaktionspanel. 

(dok. nr. 18/01252-170) 

Betingelse for mediestøtte – ingen 

annoncer om seksuelle ydelser 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

22. maj 2018 

Notat om mediestøtte og 

nyhedsmedier der annoncerer for 

seksuelle ydelser.  

(dok.nr. 18/01249-72) 

Copydan har forhandlet med både 

statsbiblioteket og DR om det søgbare 

arkiv (”Bonanza”), kan ministeriet 

indhente info fra Copydan om disse 

forhandlinger, hvad de omfatter og 

pris, og hvordan de sikrer en markant 

forbedring af adgangen til dansk 

kulturarv? 

Mail af 8. juni 2018 

Fra Morten Marinus 

(DF) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Kommentar til kronik om 

filmforpligtelsen hos DR og TV2. 

Mail af 12. juni 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Bedre tilgængelighed for ordblinde i 

dagens mediebillede. 

Mail af 12. juni 2018 

Fra Mogens Jensen 

(S) 

Der er ikke udarbejdet skriftligt svar 

på spørgsmålet.    

Er løftet af rammen til medieaftalen 

finansieret af mindreregulering af DR 

eller ”nye” penge? 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

18. juni 2018 

Notat med svar på spørgsmål stillet 

på medieordførermødet d. 18. juni 

2018. 

(dok.nr. 18/01252-241) 

Ændres DR’s tilskud i række tre i 

tabel 1 i Aftale om fokusering af DR, 

hvis DR fremadrettet reguleres med 

forbrugerprisindekset i stedet for 

priser og lønninger? 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

18. juni 2018 

Notat med svar på spørgsmål stillet 

på medieordførermødet d. 18. juni 

2018. 

(dok.nr. 18/01252-241) 

Hvad bliver den samlede besparelse 

på DR i hvert år frem til 2023 som 

følge af hhv. aftalen om fokusering af 

DR og regeringens udkast til ’Aftale 

om basis for de forudsatte 

forhandlinger om indgåelse af en 

medieaftale for 2019-2023’. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

18. juni 2018 

Notat med svar på spørgsmål stillet 

på medieordførermødet d. 18. juni 

2018. 

(dok.nr. 18/01252-241) 

Der ønskes en oversigt over DR’s 

tilskud hvert år i den kommende 

medieforligsperiode med henholdsvis 

pris- og lønregulering og regulering 

efter forbrugerprisindekset. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

18. juni 2018 

Notat med svar på spørgsmål stillet 

på medieordførermødet d. 18. juni 

2018. 

(dok.nr. 18/01252-241) 

Har medielicensen reguleret efter 

forbrugerprisindekset? 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

18. juni 2018 

Notat med svar på spørgsmål stillet 

på medieordførermødet d. 18. juni 

2018. 

(dok.nr. 18/01252-241) 

https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317507
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317507
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310568
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310568
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310577
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310577
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310577
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310565
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310565
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310565
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310565
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317496
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317496
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33317496
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
https://www.skyfish.com/p/kum/1226986/33310566
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Hvordan skal forskellen i 

økonomitabellerne i tilskuddet til DR 

i 2019 (3.767,5 mio.kr.) og 2023 

(3.092,5 mio.kr.) ses i lyset af tidligere 

udmeldte oplysninger om, at 

besparelsen på DR i 2023 er på ca. 

773 mio.kr. 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

18. juni 2018 

Notat med svar på spørgsmål stillet 

på medieordførermødet d. 18. juni 

2018. 

(dok.nr. 18/01252-241) 

Hvilke rettigheder og indflydelse vil 

en minoritetsejer med en aktieandel 

på 40 pct. have? 

Mundtlig bestilling 

fra ordførermødet d. 

18. juni 2018 

Notat med svar på spørgsmål stillet 

på medieordførermødet d. 18. juni 

2018. 

(dok.nr. 18/01252-241) 

 Udsendt som 

opfølgning på 

ordførermødet d. 20. 

juni 2018 

Medier der kan blive ramt af en 

skærpelse af kravene til bredden i 

mediets emneområde og brugerkreds  

(dok. nr. 18/01249-85) 

 Omdelt på 

medieordførermøde 

den 28. juni 2018 

Notat om dansk musik på DRs 

radiokanaler  

 Omdelt på 

medieordførermøde 

den 28. juni 2018 

Notat om radiokanalernes andel af 

lytningen fordelt på alder. 

(dok.nr. 18/01252-269) 

 Omdelt på 

medieordførermøde 

den 28. juni 2018 

Oversigt over nyhedsmedier ejet af 

arbejdsgiver-, arbejdstager- eller 

brancheorganisationer.  

(dok.nr. 18/01249-96) 
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