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1. april 2020

Aftale om kompensationsordning for medievirksomheders 

tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 

Der er enighed mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Alternativet og de 

fire grønne løsgængere om følgende: 

Nyhedsmedier er en vigtig del af nyhedsforsyningen generelt, særligt under den 

nuværende krise. Det er derfor af samfundsmæssig interesse og af hensyn til den 

demokratiske samtale af stor vigtighed, at medierne fortsat udkommer under 

krisen og eksisterer efter krisen.   

Nyhedsmedierne er ramt af fald i annonceindtægter som følge af COVID-19 

situationen. Der er derfor behov for midlertidigt at kompensere for dele af de tabte 

annonceindtægter for at sikre den fortsatte nyhedsdækning og afbøde COVID-19 

initiativernes effekter på denne gruppe medievirksomheder.    

Den betydelige usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling betyder, at det 

også er usikkert, hvor hårdt mediebranchen bliver ramt. Aftaleparterne henstiller 

derfor støttemodtagerne af denne kompensationsordning til at agere forsigtigt og 

tilbageholde sidste års indtjening og indtjeningen for regnskabsåret 2020 og i 

stedet investere dem i mere medieindhold og gode arbejdsvilkår for de ansatte.  

Der er derfor enighed om en platformsneutral kompensationsordning rettet mod 

tabte annonceindtægter som følge af COVID-19 hos trykte og digitale dagblade, 

fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og 

fagblade. 

Ordningen kompenserer for ovenævnte medietypers tabte annonceindtægter i 

perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 efter følgende satser: 

- 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i

annonceindtægter har været på 30-50 pct.

- 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i

annonceindtægter har været på 50-100 pct.

Beregningen af tabet i annonceindtægter sker på baggrund af en sammenligning 

med den enkelte udgivelses/titels/radiostations gennemsnitlige annonceindtægter i 

hele 2019.  

Medier, der kompenseres gennem denne ordning, kan ikke samtidig komme i 

betragtning til de øvrige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19. Der ydes alene 

støtte for tab, der direkte skyldes COVID-19-udbruddet, ligesom der ikke kan ydes 

mere støtte, end hvad der er nødvendigt for at kompensere for det opståede tab.  



Side 2 

For udgivelser/titler, der modtager redaktionel produktionsstøtte i henhold til lov 

om mediestøtte gælder:   

 At udgivelsen/titlen pr. 1. oktober 2020 kan ansøge om kompensation for tabte

annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 ved at indsende en

opgørelse over annonceindtægter i hele 2019 samt en opgørelse over

annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Begge opgørelser

skal være påtegnet af statsautoriseret revisor.

For udgivelser/titler/radiostationer, der ikke modtager redaktionel 

produktionsstøtte i henhold til lov om mediestøtte gælder:   

 At udgivelsen/titlen/radiostationen i april 2020 kan ansøge om kompensation for

forventede tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020

ved at indsende en opgørelse over annonceindtægter i 2019 (påtegnet af

statsautoriseret revisor) samt en opgørelse over forventede tabte

annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 samt en tro- og

loveerklæring herom. Midler fra ordningen til denne gruppe udbetales som et

aconto beløb, der efter 8. juni 2020 vil blive efterreguleret i henhold til det

faktiske tab i annonceindtægter. Udgivelsen/titlen/radiostationen skal efter d. 8.

juni 2020 indsende oplysninger om det faktiske tab i annonceindtægter i

perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 påtegnet af statsautoriseret revisor.

Medier, der ønsker at anvende ordningen, skal på ansøgningstidspunktet være 

omfattet af Pressenævnets kompetence.  

Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig til samlet set ca. 

180,0 mio. kr. i 2020.  

Kompensationsordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under 

Kulturministeriet. Der kan anvendes op til 3 pct. af bevillingen til administration 

hos Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende 

til den faktiske udgift.  

Der tages forbehold for Kommissionens formelle godkendelse af ordningen, jf. 

statsstøttereglerne.  

Der gøres status på kompensationsordningen i maj 2020. 




