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28. januar 2014

Kære Jan Jørgensen,
Godkendelse af anvendelse af engangsmidler i 2014
De mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen 2012-2014 har primo januar
2014 godkendt den af TV 2/Bornholm angivne anvendelse af engangsmidler til særlige
programsatsninger for 2014 på i alt 3.462.500 kr., jf. den gældende public servicekontrakt.
TV 2/Bornholm er således berettiget til at anvende resterende engangsmidler til
følgende programsatsninger i 2014:
 Udvidelsen af dækningen af Folkemødet med transmissioner af de events, der
foregår i telte og på pladser
 Fortsættelse af samarbejdet med ”Island Explorer Bornholm” med en
transmission over to dage
 Den fortsatte produktion af dokumentarserien om tilblivelsen af det nye
besøgscenter ved Hammershus
 En serie om den kolde krig, som er produceret i samarbejde med
Kulturstyrelsen, og som færdiggøres til visning i 2015
 Transmission fra den største ungdomsbegivenhed på Bornholm, musikfestivalen
Wonderfestiwall
 Transmission af en etape i cykelløbet Post Cup, der for første gang i nyere tid
kommer til Bornholm
 Ny naturserie om dyrelivets overlevelsesstrategier om vinteren.
jf. beskrivelsen heraf i TV 2/Bornholms brev af 6. december 2013.
Det bemærkes, at de resterende engangsmidler er en del af en engangsbevilling, som
tidligere er overført til TV 2/Bornholm i henhold til ministeriets brev af 21. juni 2013.
Den årlige licensbevilling vil således ikke fremover være forøget med det nævnte beløb.
Tildeling af yderligere engangsmidler fra overskydende licensmidler 2012
De mediepolitiske ordførere bag medieaftalen 2012-2014 har besluttet at et beløb på i
alt 12.800.000 kr. fra de overskydende licensmidler fra 2012 m.v. skal tilføres de
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regionale TV 2-virksomheder til kompensation for bortfald af tidligere midlertidige
bevillinger, jf. tillægsaftale nr. 2 af 5. december 2013 til Medieaftale 2012-2014.
Konkret betyder dette, at hver regional TV 2-virksomhed, herunder TV 2/Bornholm,
tildeles 1.600.000 kr. plus moms som kompensation for tidligere bortfaldne midlertidige
bevillinger til dækning af øgede (distributions-) omkostninger i forbindelse med den nye
24-timers-kanal.
Beløbet på 1.600.000 kr. pr. regional TV 2-virksomhed er ligeledes en engangsbevilling
til anvendelse i 2014. Det bemærkes, at den årlige licensbevilling fra 2015 som
udgangspunkt ikke kan forventes forøget med dette beløb, da licenstilførsel til de
regionale TV 2-virksomheder vil bero på en kommende medieaftale for 2015 og frem.
DR er anmodet om at overføre de ovennævnte midler til TV 2/Bornholm.
___________________________________
Kulturministeriet betragter denne skrivelse som et tillæg til den eksisterende public
service-kontrakt med TV 2/Bornholm for 2013-2014.
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