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Forord 

Vi står med en historisk stor udfordring i forhold til at fastholde kulturel sammenhængskraft i Danmark 
og bevare grundlaget for en fælles demokratisk samtale. Både trykte og elektroniske medier er udfordret 
af en globalisereret medieverden, der lægger pres på ellers stærke og velfungerende forretningsmodeller, 
som sikrer at befolkningen har adgang til en bred mangfoldighed af medier og indhold. 
 
Opgaven i de kommende medieforhandlinger er at finde veje til at fastholde en robust og engagerende 
dansk stemme i et stadigt mere internationaliseret mediebillede og samtidigt omfavne det gode indhold, 
som krydser landets grænser til glæde for de danske forbrugere.  
 
Dansk Erhverv repræsenterer den kommercielle mediebranche bredt set lige fra indholdsproducenter til 
broadcastere og distributører. Vores medlemsvirksomheder bidrager til, at danskerne hver dag kan vælge 
mellem et stort og varieret udbud af film, tv, serier, musik, radio, podcast, magasiner etc., herunder  
uundværlige mængder af stærkt dansk indhold af høj kvalitet.  
 
Dansk Erhvervs anbefalinger er et bud på, hvordan næste medieaftale kan bidrage til at styrke dansk 
indhold. Anbefalingerne fordeler sig på disse temaer: 

 
• Public Service-Puljen skal bidrage til et sundt og sammenhængende økosystem 
• der skal være balance mellem DR og de privatejede aktører 
• der skal være fair og lige vilkår i konkurrencen med platformstjenester 
• digitalt publicistisk indhold skal omfattes af nulmoms. 

 
Afslutningsvist skal der lyde en stor tak for inspiration, gode debatter og godt samarbejde til Dansk  
Erhvervs mediepolitiske udvalg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
Adm. direktør 
Dansk Erhverv 
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Oversigt over anbefalinger 

Public Service-Puljen skal bidrage til et sundt  
og sammenhængende økosystem  

  
Public Service-Puljen skal tilpasses den nye medievirkelighed  
Dansk Erhverv anbefaler, at følgende kriterier for at søge Public Service-Puljen tilføjes til de 

eksisterende ansøgningskriterier: 

 
Dækningskrav nedsættes  
Dækningskravet, der stilles til tv-stationer, skal nedsættes fra 50 til 40 pct. af  

danske husstande, så indholdet kan komme bredt ud i befolkningen via flere  

tv-stationer. 

 
Øget tilrådighedsstillelse  

Det støttede indhold skal senest 24 måneder efter udsendelse på en flow-kanal  

stilles til rådighed for aktører, der i forvejen har aftaler om at distribuere de danske 

public service-kanaler, med henblik på at få indholdet ud til flere seere. Det skal ske 

under nærmere bestemte vilkår, herunder rettighedsbetaling,  

 
Indholdsproducenter skal kunne søge  

Alle indholdsproducenter skal kunne søge om støtte til tv-programmer på betingelse 

af, at de har en distributionsaftale med en tv-station og eventuelt også en VOD-

tjeneste, og at de følger den danske rettighedsmodel. DR, de regionale TV 2-virksom-

heder og de ikke-kommercielle lokale tv-stationer skal fortsat ikke kunne søge støtte 

fra Public Service-Puljen. 

 
Klare kriterier for dansk indhold  

Der skal være klare kriterier for, at Public Service-Puljen understøtter dansk indhold, 

som ikke nødvendigvis er dansksproget, men som har et tydeligt dansk kulturelt  

aftryk og fremmer dansk kultur.  

 
Støtte til radio og podcast  
Det skal igen være muligt for kommercielle radioselskaber at få tildelt midler fra 

Public Service-Puljen til produktion af fortællende genrer som dokumentar og fik-

tion. Det skal også være muligt at ansøge om midler til produktion af podcast under 

forudsætning af, at der foreligger en distributionsaftale for indholdet. Dog skal kom-

mercielle radioselskaber ikke kunne modtage både licensmidler og midler fra Public 

Service-Puljen. 
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Generelle vilkår overholdes  

Tv-stationer og streamingtjenester skal respektere den danske model for kollektiv 

rettighedsforvaltning i aftaler med producenter og øvrige rettighedshavere, og det 

skal være en forudsætning for at søge Public Service-Puljen, at ansøgeren aktivt  

angiver at overholde reglerne om skat, ophavsret, databeskyttelse og privatliv,  

arbejdsmarkedsvilkår, konkurrenceadfærd samt redaktionelt ansvar, god presse- 

skik og reklameregler. 

 

Balance mellem DR og de privatejede aktører 

Rammer for samspil mellem DR og de kommercielle aktører 
Dansk Erhverv anbefaler, at disse retningslinjer fra medieaftalen af 2018 fastholdes i den 

kommende medieaftale og i DR’s næste public service-kontrakt:  

 
1) DR skal fokusere på indhold, der ikke udbydes af kommercielle udbydere,  
2) distributører skal have adgang til videreudsendelse af DR’s on demand-indhold,  
3) DR skal ikke sende alt til alle og må i indhold og distribution ikke konkurrere med private 

aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål,  

4) indkøbte europæiske film og afsnit af udenlandske fiktionsserier må kun stilles til  

rådighed på DRTV i en periode på 8 dage efter visningen,  

5) DR skal stille DR-egenproduktioner, som DR ikke anvender, til rådighed for andres  

medieplatforme,  
6) udlægning af DR’s produktion til uafhængige producenter skal øges og  
7) indkøbte udenlandske, bredt populære biograffilm må ikke stilles til rådighed on  

demand.  

 
Udlægning af DR’s produktion  

I forlængelse af ovenstående skal det præciseres, at udlægning af DR’s produktion til  

uafhængige producenter skal udgøre minimum 20 pct. af DR’s økonomiske ramme. Udlicite-

ring af produktionsfaciliteter uden relation til programproduktion af indhold skal ikke kunne 

medgå i opgørelsen. 

 

DR’s public service-indhold skal ud til flest mulige  

Dansk Erhverv anbefaler, at det skal fremgå af DR’s public service-kontrakt, at alt DR’s  

public service-indhold skal sikres distribution på flow-tv. 

 
Tilrådighedsstillelse af kulturarven i DR’s arkiver  

Dansk Erhverv anbefaler, at hvis DR ikke selv skal stå for at formidle kulturarven, herunder 

Bonanza, så skal alle aktører, der i forvejen har aftaler om at distribuere de danske public 

service-kanaler, kunne gøre dette indhold tilgængeligt. Aktørerne skal selv varetage 
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licensiering og betaling for rettighederne, mens DR eller den, som varetager opbevaringen af 

arkivet, skal bistå i nødvendigt omfang. 

 

Fair og lige vilkår i konkurrencen med platformstjenester 

Klare rammer for offentligt støttet indhold  
Dansk Erhverv anbefaler, at der skal være klare rammer for alt offentligt støttet indhold (lyd- 

og billedprogrammer), så de offentlige midler ikke skaber unfair konkurrence og svækker 

vilkårene for et mangfoldigt udbud af dansk indhold af høj kvalitet. Offentligt støttet indhold, 

herunder DR’s indhold, skal ikke tilgængeliggøres på platformstjenester uden at disse  

betaler for det på lige fod med andre aktører. 
 

Digitalt publicistisk indhold skal omfattes af nulmoms 

Ligestilling på momsområdet  
Dansk Erhverv anbefaler, at der indføres nulmoms for alle digitale publicistiske medier, så fx 

digitalt magasinindhold og podcast ligestilles med digitale aviser og nyhedsmedier. 

 

Øvrige anbefalinger 

Evaluering af DR og TV 2’s engagement i dansk film  
Dansk Erhverv anbefaler, at en evaluering af ophævelsen af DR og TV 2’s forpligtelse til at 

yde kulturstøtte til dansk film gennemføres snarest, og at den omfatter, hvordan den  

manglende forpligtelse har påvirket produktionen af dansk film. 
 
DR skal fremme mangfoldighed og ligestilling  
Dansk Erhverv anbefaler, at det tydeligt fremgår af DR’s næste public service-kontrakt, at DR 

reelt skal øge mangfoldigheden af genrer og fremme ligestillingen mellem kønnene inden for 

musikområdet på DR’s platforme. 
 
Breddekriteriet skal ikke skærpes  
Dansk Erhverv anbefaler, at fagmedier, der dækker et emne bredt og har en bredt  

sammensat læserkreds, fortsat skal kunne modtage fuld mediestøtte. 
 
Klagenævnet for udbud  
Klagenævnet for udbud er et specialiseret klagenævn, som udelukkende behandler klager 

inden for udbudsområdet. Dansk Erhverv anbefaler, at denne specialviden kommer alle til 

gode, også ordre- og tilbudsgivere på medieområdet. 
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Indledning 

Dansk indhold er kulturbærende og vigtigt for vores samfund og demokrati. Derfor skal vi værne om det 
og sikre gode rammer for produktion og distribution af dansk indhold af høj kvalitet, uanset om det er på 
print, tv, radio eller via internettet, og uanset om det er offentligt støttet eller kommercielt. Særligt public 
service-indhold spiller en central rolle og skal også gøre det i fremtiden. 
 
Danskerne skal have adgang til et mangfoldigt udbud af dansk kvalitetsindhold, som løbende udvikles 
og fornys. Det arbejder den danske mediebranche for hver dag. Danske indholdsproducenter er aner-
kendte for film, tv, serier og musik på et højt internationalt niveau, og Danmark er blandt de førende 
lande i Europa til at udvikle og udnytte digitale løsninger på medieområdet. Fx var Danmark et af de 
første lande til at introducere digitale løsninger som web-tv og ”start forfra”-funktionen, og verdens før-
ste digitale musiktjeneste blev skabt i Danmark. 
 
For at sikre gode rammer for produktion og distribution af dansk indhold skal følgende forhold som  
minimum være gældende: 
 
Det skal være attraktivt at investere i dansk indhold, og det forudsætter et velfungerende marked med 
en spirende talentmasse, en stærk public service og en digital udvikling, som understøtter dansk indhold 
og danskernes adgang til det.  
 
Et velfungerende marked hviler på et sundt og sammenhængende økosystem, hvor rettighedsbetaling, 
annonce- og abonnementsindtægter fortsat giver et solidt finansieringsgrundlag for dansk indhold sam-
tidigt med at der er et bæredygtigt og konstruktivt samspil mellem offentligt støttet og kommercielt ind-
hold.  
 
Der skal være fair og lige konkurrence både mellem private aktører, mellem private og offentlige aktører 
og mellem danske og internationale aktører. Der skal være gode adgangsmuligheder for nye aktører på 
markedet, og der skal være plads til både mindre og større aktører. 
 
Der skal være kontinuitet og forudsigelighed omkring de politisk bestemte rammevilkår, så medie- 
aktørerne kan tænke langsigtet og foretage investeringer til gavn for dansk indhold. Medieforlig bør  
derfor bygge på et bredt flertal, så der ikke opstår usikkerhed om rammerne efter et folketingsvalg.  
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Et dansk mediemarked i konstant 
udvikling 

Det danske mediemarked er under forandring og påvirkes af megatrends som digitalisering og globalise-
ring. En stor del af danskernes musikforbrug er allerede flyttet til streamingtjenester. På printområdet og 
det audiovisuelle område flytter forbruget af indhold også i stigende grad til digitale distributionskanaler.  
 
Teknologien udvikler sig i et højt tempo inden for mediebranchen, og distributionsplatformene vil sand-
synligvis ændre sig endnu hurtigere i fremtiden. Eventuelle politiske beslutninger vedrørende distributi-
onsteknologi bør derfor kun ske med henblik på at skabe et sundt marked præget af rimelige konkurren-
cevilkår. 
 
Globaliseringen og den teknologiske udvikling har skabt mange attraktive muligheder, men også sat  
mediebranchen under pres.1 Dagbladene har betalt en høj pris med faldende annonce- og abonnements-
indtægter i skarp konkurrence med gratis indhold på internettet, hvilket har resulteret i færre ressourcer 
til det journalistiske arbejde.  
 
Hvis vi skal lære af de dyrekøbte erfaringer fra dagbladene, er det nu, der skal udvises rettidigt omhu, så 
vi forebygger, at den øvrige mediebranche møder de samme udfordringer. Vi skal sikre, at det fortsat er 
attraktivt at investere i dansk indhold, så forbrugerne også fremover har adgang til et mangfoldigt udbud 
af dansk indhold af høj kvalitet. Det kræver, at der er et velfungerende økosystem, og at der konkurreres 
på fair og lige vilkår. 
 

Gunstige konkurrencevilkår er en nødvendighed 
Helt grundlæggende mener Dansk Erhverv, at Folketinget og myndighederne til enhver tid skal arbejde 
for at sikre, at al gældende lovgivning overholdes af både små og store aktører, herunder disse forhold: 
 

• Der skal ske en rimelig betaling af skat i Danmark. 
• Ophavsretten skal respekteres og beskyttes, og der skal være rimelig betaling for  

kommerciel udnyttelse af rettighedsbeskyttet indhold.  
• Regler omkring databeskyttelse og privatliv skal overholdes. 
• De danske arbejdsmarkedsvilkår skal efterleves. 
• Der skal være fair konkurrenceadfærd, og dominerende positioner må ikke udnyttes. 
• Redaktionelt ansvar, god presseskik samt reklameregler skal overholdes. 

 
Der er således også brug for indsatser på områder uden for et kommende medieforlig. Det gælder fx 
skatteområdet, hvor Dansk Erhverv støtter de internationale bestræbelser på at sikre, at selskabsskat-
tereglerne er opdaterede og i højere grad sikrer en retfærdig fordeling af provenu. Et andet eksempel er 

 
1 Dokumenteret i rapporten ”Mediernes udvikling i Danmark. Globaliseringen af den danske mediebranche. Analyser 

af internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, danske medieudbydere og dansk medieindhold”, 

som Mandag Morgen udarbejdede for Kulturministeriet i 2017. 
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EU’s ophavsretsdirektiv, som forventes at bidrage til en harmonisering af rammevilkårene for tjenester, 
der udbyder indhold til forbrugerne. 
 
En kommende medieaftale skal skabe bedre rammer for økosystemet, herunder fair og lige konkurren-
cevilkår, så den danske mediebranche får bedre muligheder for at levere et mangfoldigt udbud af dansk 
indhold af høj kvalitet, herunder stærk public service, til danskerne.  
 
Dansk Erhverv mener, at medieforhandlingerne bør fokusere på fire områder: 
 

• Public Service-Puljen skal bidrage til et sundt og sammenhængende økosystem. 
• Der skal være balance mellem DR og de privatejede aktører. 
• Der skal være fair og lige vilkår i konkurrencen med platformstjenester. 
• Digitalt publicistisk indhold skal omfattes af nulmoms. 
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Public Service-Puljen  
skal bidrage til et sundt og 
sammenhængende økosystem 

Det stigende udbud af streamingtjenester har medført, at forbrugerne har fået adgang til et endnu større 
udvalg af indhold med stigende kvalitet, og streaming er på meget kort tid blevet udbredt i Danmark. På 
musikområdet er antallet af streams gået fra 5,4 mia. i 2015 til 10,9 mia. i 2019, og i 2019 streamede 60 
procent af danskerne film, serier, nyheder eller lignende dagligt eller ugentligt.2  
 
Markedet for streaming af film og serier er præget af store internationale streamingtjenester som for 
eksempel Netflix. I 2020 havde 48 pct. af danskerne adgang til Netflix, mens kun 20 pct. havde adgang 
til TV 2 Play.3 De internationale streamingtjenester har med deres størrelse og positioner markante kon-
kurrencefordele i forhold til de mindre danske aktører, særligt i forbindelse med forhandlinger og adgang 
til brugerdata.  
 
Streamingtjenester, der også producerer dansk audiovisuelt indhold, bidrager i et vist omfang til det dan-
ske økosystem. Men hvor de danske public service-virksomheder investerer op mod halvdelen af deres 
omsætning i nyt dansk indhold, investerer de udenlandske aktører kun nogle få procent af deres danske 
omsætning.4  
 
Det er en væsentlig udfordring for dansk indhold og økosystemet, når udenlandske aktører overtager en 
større andel af danskernes medieforbrug uden at prioritere dansk indhold tilsvarende højt, når de inve-
sterer. Denne udfordring vil vokse i takt med, at flere udenlandske streamingtjenester indtager det dan-
ske marked. Som det fremgår af nedenstående figur, er et vist investeringsniveau i dansk indhold nød-
vendigt for at vedligeholde kredsløbet i økosystemet.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 DR Medieudviklingen 2020 og Musikselskaber 2019, IFPI, 2020. 
3 DR Medieudviklingen 2020 
4 Rapporten ”Forpligtelse for streamingtjenester” udarbejdet af Deloitte for Kulturministeriet i 2019.  
5 Fremtidens danske indholdsproduktion. Udvalget om finansiering af dansk digital indholdsproduktion, december 

2017. Figur 1 
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Stærk public service er en vej til at værne om den kulturelle sammenhængskraft i samfundet. Derfor bør 
det være et mål i sig selv, at public service-indhold kommer ud til så stor en del af befolkningen som 
muligt, og at det sker på en økonomisk bæredygtig måde, der understøtter det danske økosystem, som 
er grundlaget for udvikling af nyt indhold. Hvis Public Service-Puljen designes rigtigt, kan den skubbe 
udviklingen i den rigtige retning.  
 
Modernisering af Public Service-Puljen  
Dansk Erhverv ser gerne, at Public Service-Puljen forøges, da den understøtter dansk indholdsproduk-
tion. Det er dog afgørende, at puljens størrelse og tildelingskriterier fastsættes, så puljen i videst mulige 
omfang medvirker til et sundt og sammenhængende økosystem. Det indebærer, at puljen i højere grad 
tilpasses den aktuelle medievirkelighed for både lyd- og billedindhold, herunder at den tager højde for 
de internationale streamingtjenesters position. 

 
Indholdet skal bredt ud i befolkningen. Derfor mener Dansk Erhverv, at flere tv-stationer skal have mu-
lighed for at udbrede indholdet, og derfor bør Public Service-Puljens dækningskrav nedsættes, så en tv-
station, som udsender indholdet, kun skal nå ud til 40 pct. og ikke 50 pct. af de danske husstande som 
i dag. 
 
Uanset hvem der modtager støtte fra Public Service-Puljen, om det er streamingtjenester eller tv-statio-
ner, om det er danske eller internationale, så bør det nuværende krav om, at indholdet skal udsendes på 
en flowkanal rettet mod Danmark senest 12 måneder efter premieren, bevares. Kravet bør dog suppleres 
med et nyt krav om, at indholdet senest 24 måneder senere bør stilles til rådighed for aktører, der i for-
vejen løfter opgaven med at distribuere de danske public service-kanaler. Det vil være i overensstem-
melse med Finansieringsudvalgets anbefalinger om, at så mange danskere som muligt bør sikres adgang 
til offentligt støttet indhold.5 Tilrådighedsstillelsen bør ske under nærmere bestemte vilkår, herunder 
rettighedsklarering.  
 
Derudover bør alle indholdsproducenter fremover kunne søge Public Service-Puljen til forskel fra i dag, 
hvor tv-stationer og streamingtjenester kan søge om midler til tv-programmer produceret af uafhængige 
produktionsselskaber. Dog skal DR, de regionale TV 2-virksomheder og de ikke-kommercielle lokale tv-
stationer fortsat ikke kunne søge støtte fra Public Service-Puljen. 
 
Endeligt skal der være stramme kriterier for, hvilket indhold Public Service-Puljen kan støtte således, at 
puljen understøtter dansk indhold, som ikke nødvendigvis er dansksproget, men som har et tydeligt 
dansk kulturelt aftryk og fremmer dansk kultur. Hvis en produktion lige såvel kunne have været placeret 
i et andet land, bør den ikke være berettiget til at modtage støtte fra Public Service-Puljen. 
 
Radio og podcast 
Lyd er også et vigtigt middel til at få public service ud til danskerne på. For så vidt angår radio, er den 
samlede lytning i Danmark faldet med 16 pct. over 10 år. 83 pct. af de unge (15-24 år) og 69 pct. af de 
unge voksne (25-31 år) lytter til musik på streamingtjenester, og kun hhv. 32 pct. af de unge og 54 pct. af 
de unge voksne lytter til musik i radioen.6  
 

 
5 Fremtidens danske indholdsproduktion. Udvalget om finansiering af dansk digital indholdsproduktion, december 

2017. 
6 Gallup Radio Meter 2020 og DR Medieudviklingen 2019 
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Disse tal understreger den udfordring, der møder den kommercielle radiobranche, og vigtigheden i også 
at kunne investere i redaktionelt indhold ud over de rene musikformater. 
 
Podcast er på tilsvarende vis blevet populært på meget kort tid, og i 2020 lyttede 26 pct. af danskerne til 
podcast ugentligt, og blandt de 15-31-årige er tallet oppe på 44 pct.7 DR er den klart største udbyder af 
podcast i Danmark.8 Dansk Erhverv mener, at det er vigtigt, at der udbydes danske podcast i høj kvalitet 
i konkurrence med udenlandsk indhold. For at sikre et mangfoldigt udbud skal det også være attraktivt 
for kommercielle aktører at udbyde podcast, og her kan Public Service-Puljen spille en vigtig rolle. 
 

 
7 DR Medieudviklingen 2020 
8 Podcastindex.dk 
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Public Service-Puljen skal tilpasses den nye medievirkelighed  

Dansk Erhverv anbefaler, at følgende kriterier for at søge Public Service-Puljen tilføjes til de 

eksisterende ansøgningskriterier: 
 
Dækningskrav nedsættes  
Dækningskravet, der stilles til tv-stationer, skal nedsættes fra 50 til 40 pct. af danske  

husstande, så indholdet kan komme bredt ud i befolkningen via flere tv-stationer. 
 
Øget tilrådighedsstillelse  
Det støttede indhold skal senest 24 måneder efter udsendelse på en flow-kanal stilles til  

rådighed for aktører, der i forvejen har indgået aftaler om at distribuere de danske public 

service-kanaler, med henblik på at få indholdet ud til flere seere. Det skal ske under  

nærmere bestemte vilkår, herunder rettighedsklarering.  
 
Indholdsproducenter skal kunne søge  
Alle indholdsproducenter skal kunne søge om støtte til tv-programmer på betingelse af, at de 

har en distributionsaftale med en tv-station og eventuelt også en streamingtjeneste, og at de 

følger den danske rettighedsmodel. DR, de regionale TV 2-virksomheder og de ikke-kommer-

cielle lokale tv-stationer skal fortsat ikke kunne søge støtte fra Public Service-Puljen. 
 
Klare kriterier for dansk indhold  
Der skal være klare kriterier for, at Public Service-Puljen understøtter dansk indhold, som 

ikke nødvendigvis er dansksproget, men som har et tydeligt dansk kulturelt aftryk og  

fremmer dansk kultur.  
 
Støtte til radio og podcast  
Det skal igen være muligt for kommercielle radioselskaber at få tildelt midler fra Public  

Service-Puljen til produktion af fortællende genrer som dokumentar og fiktion. Det skal også 

være muligt at ansøge om midler til produktion af podcast under forudsætning af, at der  
foreligger en distributionsaftale for indholdet. Dog skal kommercielle radioselskaber ikke 

kunne modtage både licensmidler og midler fra Public Service-Puljen. 
 
Generelle vilkår overholdes  
Tv-stationer og streamingtjenester skal respektere den danske model for kollektiv ret-

tighedsforvaltning i aftaler med producenter og øvrige rettighedshavere, og det skal være en 

forudsætning for at søge Public Service-Puljen, at ansøgeren aktivt angiver at overholde reg-

lerne om skat, ophavsret, databeskyttelse og privatliv, arbejdsmarkedsvilkår, konkurrencead-

færd samt redaktionelt ansvar, god presseskik og reklameregler. 
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Balance mellem DR  
og de privatejede aktører 

Dansk kvalitetsindhold er afhængigt af et velfungerende marked med et sundt og sammenhængende 
økosystem, hvor der tilstræbes fair og lige konkurrence mellem DR og de privatejede aktører, og hvor der 
er et konstruktivt samspil mellem offentligt støttet og kommercielt indhold.  
 
DR spiller en stor og vigtig rolle i den danske mediebranche og skal fortsat gøre det. DR skal være med 
til at sikre et stort udbud af dansk kvalitetsindhold både med sine egne aktiviteter og i et økonomisk 
bæredygtigt samspil med de kommercielle aktører. Samarbejdet mellem DR og de kommercielle aktører 
er blevet mærkbart bedre siden sidste medieforlig, og den udvikling skal fortsætte. DR har som landets 
største offentligt støttede public service-aktør et særligt ansvar for at understøtte et sundt økosystem 
for tv, radio og internetbaseret indhold og en konkurrencesituation, som stimulerer privat investerings-
vilje og diversitet på mediemarkedet. Fx skal DR agere rimeligt over for uafhængige producenter og alene 
erhverve rettigheder, som i en fri forhandling mellem ligeværdige parter modsvarer DR’s investeringer i 
den enkelte produktion. 
 
DR’s produktion og distribution må ikke skabe unødig konkurrenceforvridning i forhold til den kommer-
cielle mediebranche. DR bør fokusere på primært dansk indhold og sekundært nordisk indhold og ikke-
engelsksproget public service-indhold. Dansk indhold på DR’s platforme bør fortsat være styret af et 
redaktionelt aktualitetsprincip således, at DR adskiller sig fra de kommercielle udbydere.  
 
Med medieaftalen fra 2018 og den efterfølgende public service-kontrakt for DR blev der landet et kom-
promis mellem de private medier og de offentligt finansierede medier og markeret et meget tydeligt ønske 
om, at DR skulle søge et stærkt samarbejde og samvirke med den kommercielle mediebranche. DR har 
taget dette konstruktivt til sig. Det er vigtigt for Dansk Erhverv, at den kommende medieaftale og public 
service-kontrakt ikke forringer balancen mellem DR og de kommercielle aktører, hvilket gælder både 
radio- og tv-markedet, og at en ny medieaftale og public service-kontrakt ikke skaber uklarhed om ønsket 
om et samarbejdende DR. Efter annulleringen af anden runde af besparelserne på DR er det kun rimeligt, 
at der stilles klare krav til DR. 
 
 

Rammer for samspil mellem DR og de kommercielle aktører 

Dansk Erhverv anbefaler, at disse retningslinjer fra medieaftalen af 2018 fastholdes i den 

kommende medieaftale og i DR’s næste public service-kontrakt:  

 
1) DR skal fokusere på indhold, der ikke udbydes af kommercielle udbydere,  

2) distributører skal have adgang til videreudsendelse af DR’s on demand-indhold,  
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3) DR skal ikke sende alt til alle og må i indhold og distribution ikke konkurrere med private 

aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål,  

4) indkøbte europæiske film og afsnit af udenlandske fiktionsserier må kun stilles til  

rådighed på DRTV i en periode på 8 dage efter visningen,  

5) DR skal stille DR-egenproduktioner, som DR ikke anvender, til rådighed for andres medie-

platforme,  

6) udlægning af DR’s produktion til uafhængige producenter skal øges og  

7) indkøbte udenlandske, bredt populære biograffilm må ikke stilles til rådighed on demand. 

Ved adgang til indhold (punkt 2 og 5) skal der klareres rettigheder på normal vis. 
 
Udlægning af DR’s produktion 
I forlængelse af ovenstående skal det præciseres, at udlægning af DR’s produktion til  

uafhængige producenter skal udgøre minimum 20 pct. af DR’s økonomiske ramme. Udlicite-

ring af produktionsfaciliteter uden relation til programproduktion af indhold skal ikke kunne 

medgå i opgørelsen. 

 
 
På radiomarkedet er særligt det første punkt om, at DR skal fokusere på indhold, der ikke udbydes af 
kommercielle udbydere, vigtigt. 
 
Udbredelse af public service-indhold 
I overensstemmelse med sin nuværende public service-kontrakt har DR foretaget en markant oppriori-
tering af DRTV således, at meget public service-indhold nu kun er tilgængeligt som on demand-stre-
aming. Som konsekvens af dette og i kombination med lukningen af tre kanaler (DR3, DR Ultra og DR K) 
har DR mistet seere, særligt blandt de unge. DR Ultras kontakt til målgruppen er reduceret med en tred-
jedel og DR 3’s er halveret.9 Det er tankevækkende, at BBC har gjort sig lignende erfaringer, hvilket nu 
har ført til en beslutning om at genindføre BBC Three som tv-kanal efter fem år som ren streaming. 
 
Dansk Erhverv mener, at det bør være et selvstændigt mål, at offentligt finansieret public service-indhold 
når ud til så mange danskere som muligt, herunder unge såvel som den ældre og ikke-digitale del af 
befolkningen, som kun sjældent eller slet ikke benytter DRTV. Selvom andelen er stigende, var det i 2020 
kun 41 pct. af danskerne, der var ugentlige brugere af DRTV.10 
 
Derfor bør der stilles krav til DR om også at distribuere sit on demand public service-indhold fra DRTV 
på egne flow-kanaler eller på en flow-tv-lignende platform, fx via digitale playlister, som kan distribueres 
via aktører, der i forvejen har indgået aftaler om at distribuere de danske public service-kanaler. Det vil 
også skabe ligestilling i forhold til kommercielle aktører, der i dag pålægges krav om udsendelse på flow-
tv-kanal, hvis indholdet er støttet af Public Service-Puljen. 
 

 
9 Data fra DR medieforskning, MediaWatch, ”DR Ultra og DR3 taber de unge i stor stil efter lukning af tv-kanaler” af 

Louise Reseke og Thomas Nygaard Madsen, 13. august 2020 
10 Sammen om det vigtige. Etårs-status for DR’s strategi, DR november 2020. 
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DR’s public service-indhold skal ud til flest mulige 
Dansk Erhverv anbefaler, at det skal fremgå af DR’s public service-kontrakt, at alt DR’s  

public service-indhold skal sikres distribution på flow-tv. 

 
 

 
 

 
Kulturarven i DR’s arkiver 
Dansk Erhverv mener, at alle skal have adgang til at kunne formidle kulturarven i DR’s arkiver, herunder 
Bonanza. DR har foreslået, at formidlingen af kulturarven inkl. Bonanza overflyttes fra DR til det Kgl. 
Bibliotek, hvilket reelt vil betyde, at kulturarven formentlig ikke vil blive set og brugt af danskerne, samt 
at der etableres en implicit eksklusiv adgang for DR til indholdet.  
 

Tilrådighedsstillelse af kulturarven i DR’s arkiver 
Dansk Erhverv anbefaler, at hvis DR ikke selv skal stå for at formidle kulturarven,  

herunder Bonanza, så skal alle aktører, der i forvejen har aftaler om at distribuere de danske 

public service-kanaler, kunne gøre dette indhold tilgængeligt. Aktørerne skal selv varetage 

licensiering og betaling for rettighederne, mens DR eller den, som varetager opbevaringen af 

arkivet, skal bistå i nødvendigt omfang. 
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Fair og lige vilkår i konkurrencen 
med platformstjenester 

Store platformstjenester, der er baseret på brugergenereret indhold, fx YouTube og Facebook, er blevet 
en uundværlig del af mange danskeres hverdag. Platformstjenesterne når ud til hele verden, skaber kom-
munikation mellem mennesker på tværs af store afstande og kan være effektive udstillingsvinduer for 
nye produkter og tendenser.  
 
Men platformstjenesterne skaber også kommercielle udfordringer. De globale platforme har tilegnet sig 
dominerende positioner, også på det danske mediemarked. Det er fx 52 pct. af danskerne, som bruger 
YouTube ugentligt. Til sammenligning er det 42 pct., der bruger DRTV.11 Platformstjenesterne er dygtige 
til at tiltrække brugere og trafik, men da en stor del af indholdet er brugergenereret, bidrager de i mindre 
grad til rettighedsbetaling - og dermed til det danske økosystem - i forhold til deres størrelse og mæng-
den af rettighedsbeskyttet indhold på platformene.  
 
Danske broadcastere benytter i varierende omfang platformstjenester til at tiltrække lyttere og seere. DR 
skiller sig dog markant ud ved at have opbygget et omfangsrigt katalog af indhold på YouTube. Indholdet 
er så omfattende, at forbrugerne kan underholdes i timevis uden behov for at søge ind på DRTV. DR’s 
indhold stilles således gratis til rådighed for en platformstjeneste, hvis forretningsmodel baserer sig på 
indsamling, brug og salg af data om forbrugernes præferencer og adfærd. YouTube bliver dermed til en 
distributionskanal for DR, men uden en distributørs normale forpligtelser i forhold til rettighedsklarering 
og formidling af public service-indhold til befolkningen.  
 
Nedenstående opgørelse over indhold fra broadcastere på YouTube illustrerer tydeligt, hvordan DR går 
forrest med at lægge indhold på YouTube og dermed trækker dansk indhold og danske seere over på en 
af de store platformstjenester. 
 

YouTube-kanaler fra broadcastere i Danmark målt på indhold (juni 2021) 
DR Nyheder   4525 videoer (82.300 abonnenter) 

DR Ultra   3652 videoer (184.000 abonnenter) 

DR   1092 videoer (48.300 abonnenter) 

DR 3   1044 videoer (55.600 abonnenter) 

TV 2 Play   876 videoer   (53.800 abonnenter) 

TV 2 Zulu   721 videoer    (112.000 abonnenter) 

TV 3 Danmark   460 videoer  (104.000 abonnenter) 

TV 2 Echo   418 videoer   (31.400 abonnenter) 

Kanal 5   408 videoer  (11.100 abonnenter) 

 
 

 
 

 

 
11 DR Medieudviklingen 2020 
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Det er naturligt, at DR forsøger at møde danskerne, hvor de færdes, hvad enten det er på Facebook, 
YouTube eller andre steder. Men konsekvensen er, at der sker en skævvridning af konkurrencen i forhold 
til abonnementsbaserede distributionskanaler, som - i modsætning til YouTube - skal betale for at distri-
buere DR’s indhold til danskerne. Dermed svækkes det danske økosystem. Det er ligeledes problematisk, 
at DR bruger Facebook, Apple og Google til login på DRTV og på den måde styrker de tre giganter yder-
ligere. DR bør styrke vores fællesskab og kulturelle sammenhængskraft men kommer i praksis til at 
svække det med sin tilgang til distribution.  
 
Finansieringsudvalget12 vurderede i sin rapport fra december 2017, at systematisk tilstedeværelse af DR’s 
indhold og andet offentligt støttet audiovisuelt indhold på de internationale teknologivirksomheders 
platforme (fx YouTube) vil resultere i mindre dansk audiovisuelt indhold på længere sigt. Finansierings-
udvalget gik så langt som til at anbefale, at al offentligt støttet indhold som udgangspunkt ikke skal være 
tilgængeligt på de internationale teknologivirksomheders platforme.13 
 
Dansk Erhverv mener, at DR som dominerende og offentlig finansieret public service-aktør bør have et 
særligt ansvar for at understøtte det danske økosystem og bidrage til fair og lige konkurrence. Det inde-
bærer, at DR ikke må give de store platformstjenester særlige fordele frem for andre aktører. 
 

Klare rammer for offentligt støttet indhold 
Dansk Erhverv anbefaler, at der skal være klare rammer for alt offentligt støttet indhold (lyd- 

og billedprogrammer), så de offentlige midler ikke skaber unfair konkurrence og svækker vil-

kårene for et mangfoldigt udbud af dansk indhold af høj kvalitet. Offentligt støttet indhold, 

herunder DR’s indhold, skal ikke tilgængeliggøres på platformstjenester uden at disse beta-

ler for det på lige fod med andre aktører. 

 
 

 
 

 

 
12 Finansieringsudvalget er det ekspertudvalg, som daværende kulturminister Mette Bock nedsatte i 2017 under ledelse 

af professor, dr.jur. Thomas Riis. Udvalget skulle undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion 

og overveje løsningsmodeller, som kunne sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion. 
13 Fremtidens danske indholdsproduktion. Udvalget om finansiering af dansk digital indholdsproduktion, december 

2017. 
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Digitalt publicistisk indhold  
skal omfattes af nulmoms 

Danmark har en lang tradition for at udvikle og udgive printmedier, der bidrager til et mangfoldigt udbud 
af medier, som styrker oplysningen og demokratiforståelsen blandt borgerne.  
 
I takt med at traditionelle printmedier har oplevet en nedgang i indtægter fra abonnementer og annoncer, 
har medierne opbygget nye platforme og distributionskanaler med fokus på øgede digitale indtægter og 
brugerbetaling. På indholdssiden er der også sket markante ændringer. Nyhedsmediernes redaktionelle 
indhold har gennemgået en stor udvikling med øget fokus på områder, der tidligere var traditionelt ma-
gasinindhold inden for forbrug og livsstil. Men det er desværre ikke sket på fair konkurrencevilkår, da 
nogle medier er omfattet af nulmomsbestemmelsen, mens andre ikke er.  
 
Samtidig er en række nyhedsmedier begyndt at udvikle nye fortælleformer som fx podcast og digitalt tv, 
som kan leveres uden moms, fordi modermediet er omfattet af nulmomsbestemmelsen, hvilket skæv-
vrider konkurrencen yderligere. Der er dermed opstået en situation, hvor publicistisk indhold som fx  
interviews med aktuelle personer eller reportager af aktuelle begivenheder kan indgå i digitale nyheds-
medier uden moms, mens det indgår i digitale magasiner og ugeblade med fuld moms. 
 
Opdelingen mellem aviser og andre medier stammer helt tilbage fra 1967, hvor staten indførte en 
nulmomsordning for trykte aviser. I foråret 2019 blev reglerne videreført til også at gælde elektronisk 
leverede aviser og nyhedsmedier. En modernisering som Dansk Erhverv bakker op om, da den er med til 
at styrke demokratiet.  
 
Men da ugeblade og magasiner betaler moms af både det digitale og det printede indhold, er der opstået 
en situation, hvor nogle aktører af historiske grunde kan tilbyde digitale platforme med livsstil, kultur og 
podcast uden moms, mens andre digitale tjenester med tilsvarende indhold fortsat er belagt med fuld 
moms.  
 
Forskelsbehandlingen bør ophøre ved at udvide nulmomsbestemmelsen til alle digitale medier, som for-
midler digitalt publicistisk indhold. Det kan fx være podcasts, digitale ugeblade og magasiner. En sådan 
udvidelse vurderes at ville koste 25-50 mio. kr. i provenutab.  
 
Fair og lige konkurrence på mediemarkedet vil sikre den bedste og mest nuancerede mediedækning til 
gavn for forbrugerne og samfundet. 
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Ligestilling på momsområdet 
Dansk Erhverv anbefaler, at der indføres nulmoms for alle digitale publicistiske medier, så fx 

digitalt magasinindhold og podcast ligestilles med digitale aviser og nyhedsmedier. 

 
 

 
 

 
En udvidelse af nulmomsen til at omhandle alle digitale publicistiske medier vil kunne falde ind under 
de samme kriterier, som gjaldt da man udvidede nulmomsen til også at gælde for digitale nyhedsmedier, 
nemlig at:  
 

1. Publikationen primært læses [høres, ses] på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof 
2. Publikationen skal henvende sig til videre (almen) kreds af læsere [lyttere, seere] 
3. Publikationen skal behandle et bredt emneområde 

 
Kriterierne for nulmoms skal derfor ikke ændres. Der er alene behov for, at der anlægges et bredere syn 
på begrebet ’nyheder’, der er i overensstemmelse med forbrugernes virkelighed, så det publicistiske ind-
hold i alle digitale medier kan opfattes som nyhedsstof. Samtidig bør det være en forudsætning, at udgi-
veren er et publicistisk medie med uddannede journalister og tilmeldt Pressenævnet. 
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Øvrige anbefalinger 

DR og TV 2’s engagement i dansk film  
Med medieaftalen fra 2018 blev DR og TV 2’s forpligtelse til at yde kulturstøtte til dansk film erstattet 
med en forpligtelse til at engagere sig på markedsvilkår i samme antal danske filmtitler som hidtil. Det 
var en betydningsfuld ændring for dansk spillefilmsproduktion. Det fremgik også af medieaftalen, som 
der ikke længere er et flertal bag, at der skulle foretages en midtvejsevaluering af den nye ordning. 
 

Evaluering af DR og TV 2’s engagement i dansk film 

Dansk Erhverv anbefaler, at en evaluering af ophævelsen af DR og TV 2’s forpligtelse til at 

yde kulturstøtte til dansk film gennemføres snarest, og at den omfatter, hvordan den mang-

lende forpligtelse har påvirket produktionen af dansk film. 

 
 

 
 

 
Øget mangfoldighed og ligestilling på musikområdet 
DR's formidling af musik har stor betydning for den danske musikbranches eksponering over for danske 
lyttere og seere. De krav, som der i dag stilles til DR om at have en mangfoldig musikprofil, er ikke til-
strækkelige til at sikre genremæssig bredde og alsidighed. Derudover stilles der i dag ikke krav til DR om 
at fremme ligestillingen mellem kønnene blandt de skabende og udøvende kunstnere, som præsenteres 
på DR's platforme. Det til trods for at DR’s opgørelser viser, at andelen af kvindelige danske musikere i 
de danske musiknumre, der bliver spillet på tværs af DR’s radiokanaler, kun udgør 18,3 pct., mens den 
for mænd udgør 63,7 pct.14 
 

DR skal fremme mangfoldighed og ligestilling 
Dansk Erhverv anbefaler, at det tydeligt fremgår af DR’s næste public service-kontrakt, at DR 

reelt skal øge mangfoldigheden af genrer og fremme ligestillingen mellem kønnene inden for 

musikområdet på DR’s platforme. 

 
 

 
 

 
Mediestøtte 
Den redaktionelle produktionsstøtte er vigtig for mange medier, men med medieaftalen af 2018 blev 
breddekriteriet for støtten skærpet, så færre medier ville kunne modtage støtten. Det ville få konsekven-
ser for den journalistiske dækning af emner, der har en almen interesse for en bred kreds af den danske 

 
14 Svar på sp. 49 (Alm. del) fra kulturministeren den 20. december 2019 https://www.ft.dk/samling/20191/alm-

del/kuu/spm/49/svar/1622089/2130528/index.htm (den resterende andel udgøres af 2 pct. ukendt og 16 pct. både 

kvinder og mænd). 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/kuu/spm/49/svar/1622089/2130528/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/kuu/spm/49/svar/1622089/2130528/index.htm
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befolkning. Det skærpede breddekriterium blev ikke implementeret, og det mener Dansk Erhverv heller 
ikke, at det skal fremadrettet. 
 

Breddekriteriet skal ikke skærpes 
Dansk Erhverv anbefaler, at fagmedier, der dækker et emne bredt og har en bredt sammen-

sat læserkreds, fortsat skal kunne modtage fuld mediestøtte. 

 
 

 
 

 
 
Udbud på medieområdet 
Efter sagen om Radio24syv har regeringen varslet, at medieforhandlingerne vil omhandle ændringer i 
udbudsprocesser. Dansk Erhverv finder det vigtigt, at de grundlæggende principper i udbudsloven om 
gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet gælder i samtlige forhold mellem offentlige og pri-
vate aktører.  
 

Klagenævnet for udbud 
Klagenævnet for udbud er et specialiseret klagenævn, som udelukkende behandler klager 

inden for udbudsområdet. Dansk Erhverv anbefaler, at denne specialviden kommer alle til 

gode, også ordre- og tilbudsgivere på medieområdet. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
                             Kontakt 
                                                                          Charlotte Enevoldsen 

                                                                          Mediepolitisk chef 

                                                                          cen@danskerhverv.dk 

                                                                          9137 3124 

mailto:cen@danskerhverv.dk


 

 

 

Vi handler på vegne af vores medlemmer 
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 
medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er 
erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens 
mest handlekraftige erhvervsliv.  
 
Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og 
virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores 
indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk 
og udvalg.  
 
I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark bliver 
verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn for 
arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.  
 
Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft og 
handlekraft. 
 

DANSK ERHVERV 
Børsen 
1217 København K 
 

www.danskerhverv.dk 
info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 
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