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Den 2. oktober 2020 

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksom-

hed 

 

Dansk Erhverv har modtaget høring over forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsyns-

virksomhed mv. (ændring af Radio- og tv-nævnets kompetencesammensætning og hjemmel til 

forlængelse af beskikkelsesperiode) fra Kulturministeriet den 14. september 2020.  

 

Dansk Erhverv har følgende bemærkninger: 

 

Dansk Erhverv bakker op om formålet med indførelsen af en ny udpegningsprocedure, som er at 

sikre, at de udpegede medlemmer med praktiske mediefaglige kompetencer repræsenterer den 

nødvendige viden om medieproduktion, både vedrørende radio, tv og nye medier. 

 

Dansk Erhverv vil hertil også pege på, at i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 44 

er Radio- og tv-nævnet pålagt opgaver vedrørende reklamer og sponsorering af programmer. Der-

for er det ligeledes vigtigt med praktiske faglige kompetencer inden for markedsføring på de om-

fattede medieområder. 

 

Desuden er det ved udpegningsproceduren for de medlemmer, der skal repræsentere den prakti-

ske mediefaglighed, vigtigt at de indstillede kandidater til sammen har kompetencer inden for 

både radio, tv og nye medier. 

 

På baggrund af ovenstående er det Dansk Erhvervs anbefaling, at der ved indstillingen af kandi-

dater til Radio- og tv-nævnet tages højde for, at alle relevante faglige kompetencer samlet set ind-

går. Dansk Erhverv stiller sig på denne baggrund til rådighed som indstillingsberettiget organisa-

tion, der i lighed med Danske Medier og Dansk Journalistforbund, som lovforslaget i forvejen 

omfatter, kan indstille 2 kandidater, som repræsenterer praktisk markedsføringsfaglighed og 

praktiske mediefaglige kompetencer, hvoraf ministeren udpeger et medlem. Dansk Erhverv re-

præsenterer brancheforeninger og virksomheder, der beskæftiger sig med reklame, markedsfø-

ring, annoncering, indholdsproduktion, distribution, broadcast mv. både inden for radio, tv og 

nye medier. 

 

 



DANSK ERHVERV   

 

  Side 2/2 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed ved spørgsmål eller behov for uddybende oplysninger. 

Med venlig hilsen 

Charlotte Enevoldsen 

Fagchef for medier og kreative erhverv 


