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Forslag til forretningsorden

1. Årmødet vælger to dirigenter samt to referenter til beslutningsreferat. Desuden
optages hele det ordinære møde på bånd, så sekretariatet senere kan udskrive et
forhandlingsreferat. Beslutningsreferatet underskrives af dirigenter og referenter.
Desuden vælges tre stemmetællere.
2. Dirigenterne kan, hvis forholdene taler for det, begrænse taletiden og erklære
afslutning af en debat med de, som er optegnet på talerlisten.
3. Dirigenterne kan, hvis forholdene taler for det, suspendere mødet og sende et
kompliceret og diskutabelt forslag i gruppearbejde i et af dirigenterne fastsat
tidsrum.
4. Alle medlemmer og indbudte gæster har taletid.
5. Hver medlemsstation har 1 stemme. Beslutning tages ved simpelt stemmeflertal.
Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre 1/3 af de fremmødte stationer
ønsker skriftlig afstemning. Stemmeretten kan kun udøves af stationer, der har
forevist gyldigt bevis på medlemskab.
6. Forslag til udtalelser kan fremsættes skriftligt på mødet.
7. Ved stemmelighed omkring forslag bortfalder forslaget. Ved stemmelighed, hvor
det er afgørende for personvalg, foregår der omvalg mellem de kandidater, der står
lige. Er der ved fornyet afstemning igen stemmelighed, afgøres valget ved
lodtrækning.
8. Ordet til forretningsorden kan tildeles i følgende tilfælde; for dirigenters
afsættelse, for afslutning af debatten, for at gå videre til næste punkt, for
begrænsning af taletiden eller suspendering af årsmødet.
9. Forslag til forretningsorden skal ufortøvet stilles til afstemning.
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SLRTV- politisk beretning
I det tidlige forår 2011 lykkedes det at indgå en aftale med Gramex. Aftalen er indgået mellem
SAML, som SLRTV jo er medlem af, og Gramex.
Gramex imødekom stort set alle de ønsker, SAML havde fremsat til en aftale. Det eneste Gramex
ikke kunne eller ville imødekomme var en fortsættelse af ordningen, hvor SAML varetog arbejdet
med at indhente erklæringer og fakturere medlemsstationerne.
Ordningen blev indført i 2009, idet Gramex gerne ville frigøre arbejdskraft, men ordningen havde
ikke den forventede effekt for Gramex, hvorfor de ikke længere ønskede at fastholde denne del.
Det kunne vi ikke gøre så meget ved. Men bortset fra dette ene punkt er det bestyrelsens
overbevisning, at den indgåede aftale ikke kan blive meget bedre.
Aftalen kan i sin helhed læses på SAML’s hjemmeside, www.saml.dk
Ellers har 2011 ikke budt på de helt store udfordringer. Som bekendt og omtalt i beretning fra 2010,
indgik den daværende Kulturminister i 2010 et snævert mediepolitisk forlig, som beskar puljen til
de ikke-kommercielle elektroniske medier med i alt 20 millioner kroner over den fireårige
forligsperiode.
Det lykkes os således ikke, desværre, at forhindre en nedskæring af en i forvejen for lille pulje. Det
indgåede mediefolig trådte i kraft 1. januar 2011 og udløber 31. december 2014.
Men i mellemtiden har der jo været et Folketingsvalg, hvilket resulterede i, at der blev udnævnt en
ny kulturminister, Uffe Elbæk fra Det radikale Venstre.
Som nævnt er det nuværende medieforlig indgået af en snæver kreds af Folketingets politiske
partier, hvilket betyder, at den nye kulturminister har lovet at åbne for nye mediepolitiske
forhandlinger.
I skrivende stund er dette arbejde så småt ved at komme i gang.
SLRTV henvendte sig allerede i efteråret 2011 til den nye kulturminister og til samtlige
mediepolitske ordførere i Folketinget med vores ønsker til et kommende medieforlig.
Brevet til ministeren blev skrevet og afsendt i SAML’s navn, og bringes her i sin fulde længde;
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Kulturminister Uffe Elbæk
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Sendt per mail til min@kum.dk
Aalborg, den 21. oktober 2011
Kære Uffe Elbæk
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med
udnævnelsen til kulturminister.
SAML er en paraplyorganisation for ikke-kommercielle elektroniske medier. SAML er et
samarbejde mellem følgende landsdækkende interesseorganisationer;
SLRTV, Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer. FAEM, Foreningen af
Arbejderbevægelsens Elektroniske Medier. LTVS, Lokal TV- og Værkstedssammenslutningen.
IASTAR-Danmark, Studenterradioerne og DLS, Demokratiske Lokal Stationer.
SAML organiserer i alt 150 lokale, regionale og landsdækkende radio- og tv-stationer. Som jo alle
hører under Kulturministeriets resortområde.
Vi tillader os derfor at sende dig et politisk oplæg med bilag om forholdene for de ikkekommercielle elektroniske medier.
Venlig hilsen

Gitte Thomsen
sekretariatsleder

De ikke-kommercielle elektroniske medier;
Græsrødderne, de idebaserede, budskabsstationerne, de lokale og nu også de regionale og
landsdækkende radio- og tv-stationer har levet og lever stadig en omtumlet tilværelse.
En tilværelse præget af usikkerhed, total afhængighed af frivillig (ulønnet) arbejdskraft, en
tilværelse hvor de økonomiske forhold skifter fra år til år. Og efterhånden også en tilværelse præget
af megen administration, øget bureaukrati og mistænkeliggørelse.
Men de ikke-kommercielle elektroniske medier lever stadig. De lever og er et synligt og hørligt
bevis på det folkelige engagement. Viljen til at værne om ytringsfriheden og informationsfriheden.
Evnen til at være en del af lokalområdet. Viljen til ikke passivt at lade sig reducere til aktive
forbrugere – men stadig være aktive og engagerede samfundsborgere.
De ikke-kommercielle elektroniske medier besidder nogle kvaliteter og opfylder nogle behov, som
er centrale i et mediehistorisk perspektiv: f.eks. øget lokal ytringsfrihed, bidrag til udvidelse af
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informationsfriheden og øget eller åben adgang til at producere eller medvirke i udsendelser. Med
andre ord: De ikke-kommercielle elektroniske medier er stadig et medie i egen ret. 1
Det hele startede som forsøg for 30 år siden. Men det centrale spørgsmål i alle årene var
spørgsmålet om offentlige tilskud til radio- og tv-stationerne. Det er stadig det centrale spørgsmål.
Allerede i 1995 blev de ikke-kommercielle elektroniske mediers rolle i lokalsamfundet defineret
således; Adgangen til på ikke-kommercielle vilkår at få bragt sine programmer kan derfor ses som
et udvidet public servicebegreb, hvor det offentlige tilbyder en sådan tjenesteydelse til borgerne på
lige fod med andre helt eller delvist offentligt financierede aktiviteter. Betydningen af ikke kun at
tilbyde borgerne ydelser, hvor man kan tilegne sig viden, underholdning etc. (teater, biblioteker
mv.), men også give mulighed for at producere og formidle kan næppe undervurderes, hvortil
kommer, at de programtyper og det indhold, der typisk vil blive udsendt fra en ikke-kommerciel
kanal, næppe vil kunne finde afsætning andre steder i mediesystemet. Endelig er det vigtigt at
opretholde den ikke-kommercielle del som et vækstlag for programmæssige eksperimenter og
fornyelse samt som en uddannelsesmæssig første platform for en eventuel senere professionel
karriere inden for medierne. Ud fra en samlet alsidigheds- og demokratibetragtning forekommer
opretholdelsen af det ikke-kommercielle lag at være et vigtigt anliggende. 2
Med Medieforliget for 1997-2000 blev det hidtil største beløb afsat til de ikke-kommercielle
elektroniske medier i alt 60 millioner, hvoraf 10 millioner var øremærket til bl.a.
medieskolevirksomhed. I medieforliget blev de elektroniske medier set som en helhed med de ikkekommercielle medier som en del af et udvidet public servicebegreb.
I det samlede medieforlig var det en udtalt politisk hensigt at styrke dansk public service-tv og –
radio, samtidig med at man gav bedre betingelser for også de kommercielle aktører. I forligsteksten
fra 10. maj 1996 understreges de lokale ætermediers særlige betydning i denne udvikling: Også de
lokale radio- og tv-stationer er vigtige i det samlede danske medielandskab. Deres økonomiske
vilkår skal derfor styrkes, så de får bedre mulighed for at deltage i lokalområdets kulturelle og
politiske liv. 3
I forbindelse med indgåelse af Tillægsaftale af den 15. december 1998 bad daværende
Kulturminister, Elsebeth Gerner Nielsen R, medieforskerne Ole Prehn og Per Jauert fra hhv.
Aalborg og Århus universiteter om at foretage en evaluering og undersøgelse af hvordan
omlægning af tilskudsordningen fungerede med et specielt henblik på hovedformålet med
omlægning af tilskudsordningen fra midt 1999; at øge kvaliteten i de programmer, til hvilke der
gives tilskud. 4
Rapporten Mangfoldighed og Kvalitet kunne konstatere, at brugerne, dvs. lytter og seerne fandt,
adgangen til public access vigtig. Et mangfoldigt medieudbud – fra det helt lokale til det globale
niveau -, adgangen til at ytre sig frit (materiel ytringsfrihed) og den frie adgang til at modtage
informationer om lokalsamfundet (informationsfrihed) betragtes som et væsentligt demokratisk
gode. 5
1

Mangfoldighed og kvalitet. Kulturministeriet 2002. Per Jauert, Ole Prehn
Ibid, side 20
3
Ibid, side 19-20
4
Ibid, side 11
5
Mangfoldighed og Kvalitet. Kulturministeriet 2002. Per Jauert, Ole Prehn. Side 199
2
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På programniveauet er de positive træk ved udsendelserne det mentalitetsfællesskab, de bidrager til.
Udsendelsernes nærhed, grundighed og ikke mindst det særlige, dvælende tempo, som findes i
mange lokale udsendelser, fremhæves af modtagerne som nogle af de mest fremtrædende kvaliteter.
Det lave tempo bevirker også, at folk får lov til at tale ud, hvilket af flere fremhæves nærmest som
en befrielse i forhold til ”de store mediers” 15-sekunders demokrati i nyhedsudsendelserne. Den
”amatøragtige charme” findes og påskønnes, dvs. at udsendelserne ikke bedømmes primært ud fra
deres tekniske eller journalistiske formfuldendthed, men snarere på deres evne til at fremkalde eller
udtrykke engagement og nærvær. Udsendelsen må gerne være uprofessionel i sin stil, men ikke
amatøragtig eller dilettantisk. 6
Sammenfattende konkluderes i rapporten, at de lokale, ikke-kommercielle stationer udgør
”pusterum” eller enklaver i forhold til de ”store” medier, hvor man enten kan dvæle ved den gode
fortælling, de stemningsmættede eller umiddelbart genkendelige billeder, eller man kan få
information og deltage i debat om lokale forhold, som ikke lader sig opspore via andre kanaler. De
fælles kendetegn ved det gode, lokale program kan opsummeres i nøgleordene: nærvær, relevans og
oplevelsen af engagement og oprigtighed. 7
Europa-Parlamentet henviser i sit beslutningspapir 8 om ikke-kommerciel lokalradio og –tv, bl.a. til
at disse er et vigtigt middel til at styrke borgerne og opfordre dem til aktivt at involvere sig i det
civile samfund, til at de ikke-kommercielle beriger samfundsdebatten ved at udgøre et middel til
intern idépluralisme, og til at ejerskabskoncentrationen udgør en trussel mod dybdegående
mediedækning af emner af lokal interesse for alle lokalsamfundets borgere.
Parlamentet understreger, at ikke-kommerciel lokalradio og -tv er et effektivt middel til at styrke
kulturel og sproglig mangfoldighed, social integration og lokal identitet, hvilket forklarer sektorens
alsidighed. Samt at ikke-kommerciel lokalradio og –tv fremmer den interkulturelle dialog ved at
uddanne den brede offentlighed, bekæmpe negative stereotyper og ændre de forestillinger, som
massemedierne formidler om grupper i samfundet, der er truet af udelukkelse, herunder flygtninge,
migranter, romaer samt andre etniske og religiøse minoriteter.
Europa-Parlamentet understreger, at de ikke-kommercielle medier giver ugunstigt stillede
medlemmer af samfundet mulighed for at blive aktive deltagere ved at engagere sig i debatter, der
er vigtige for dem. 9
Det er således godt dokumenteret, at de ikke-kommercielle elektroniske medier kan spille en
væsentlig rolle i deres lokale samfund som demokratiskabende og folkeoplysende virksomheder,
der bidrager til at højne sammenhængskraften lokalt. Men ikke mindst at de ikke-kommercielle
medier i høj grad kan udfylde det tomrum, der mediemæssigt er opstået ved den øgede
kommercialisering af medierne i de senere år.
Det er SAML’s erfaring, at de ikke-kommercielle stadig efter bedste formåen forsøger at leve op til
disse formål. Men de senere års nedskæringer og ændringer, senest digitaliseringen af tv fra
november 2009 betyder, at de ikke-kommercielle elektroniske medier har stadig sværere og sværere
ved at leve op til disse mål.
6

Ibid, side 199
Ibid, side 200
8
Europa-Parlamentets beslutning af 25. september 2008. P6_TA (2008)0456
9
Ibid,
7
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Fjernelsen af den lokale forankring, fjernelse af tilskud til medieskolevirksomhed samt kravet om
den ugentlige egenproduktion på især radiosiden er medvirkende årsager til en udbredt
kassetænkning samt et kvalitativt fald i de enkelte stationers programvirksomhed.
Lovgivning for de ikke-kommercielle medier de senere år har fremmet kvantitet på bekostning af
kvalitet, nærvær og engagement.
Det er ligeledes SAML’s vurdering, at der stadig er et rigt, mangfoldigt og varieret tilbud af ikkekommercielle radio- og tv-stationer i lokalsamfundet, der både kan og vil spille en rolle, som
formidler af lokal informationog debat. Men for at opfylde ovennævnte formål er det nødvendigt
med en ændret tilskudsordning.
SAML har derfor i vedhæftede bilag opstillet en række ønsker og behov, som vi mener er
nødvendige at imødekomme, om de ikke-kommercielle elektroniske medier skal overleve også de
kommende års udfordringer.

Bilag til politisk oplæg, konkretisering af behov;
Forhøjelse af puljen til ikke-kommercielle elektroniske medier
Det er stadig en nødvendighed, at der afsættes flere midler til hele det ikke-kommercielle
område, dvs. til ikke-kommercielt TV og ikke-kommerciel radio. Puljen har nu i mange år været
på 50 millioner kr. til fordeling blandt ca. 160 radio- og 164 TV-stationer, der tilsammen
producerer adskillige tusinde timers public service og public access radio- og TV hvert år. I
medieforlig 2011-2014 er området blevet beskåret med 5 mill. kr./år indtil udgangen af 2014.
Puljen har gennem mange år været alt for lille til at dække det behov, der er, for at de ikkekommercielle elektroniske medier kan udfylde deres folkeoplysende og demokratiskabende
funktion i det nære område. Behovet er bestemt ikke blevet mindre efter digitalisering af TV i
efteråret 2009. Det er derfor SAML’s ønske at puljen til de ikke-kommercielle medier sættes op
til 100 millioner per år.
Vi henviser til den omfattende rapport fra 1995, hvor medieforskerne Per Jauert og Ole Prehn
anbefaler et tilskud i størrelsesordenen 100 mill. kr. til de ikke kommercielle elektroniske
medier.
Vi noterer at tilskuddet ved regeringsskiftet i 2001 var i størrelsesordenen 60 mill. kr.
Vi skal understrege, at pengene til Mediesekretariatets administration og eventuelle styrkelse af
Radio- og TV-Nævnet (jvf. nedenfor) ikke skal tages af tilskudspuljen, som det er sket ved de to
seneste medieaftaler, idet tilskuddet til de enkelte stationer på den måde yderligere er blevet
forringet.
At der ud af den samlede pulje på kr. 100 millioner øremærkes et beløb på 3 millioner til
uddannelse af stationernes frivillige og ansatte. Det vil være administrativt hensigtsmæssigt, at
det er landsdækkende organisationer, større radio- og tv-sendesamvirker, der kan søge denne
pulje.
Digi-TV
Digitaliseringen har påført de ikke-kommercielle TV-stationer forhøjede sendeudgifter. SAML
anbefaler, at politikerne fortsat sætter et for de ikke-kommercielle TV-stationer acceptabelt loft
for, hvor meget DIGI-TV må opkræve per time hos de ikke-kommercielle, som for nuværende
på kr. 100,- per time.
9
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Samt at de ikke-kommercielle TV-stationer frigøres fra den bekendtgørelsesmæssige forpligtelse
at deres signal skal transmitteres af den regionale TV2-station.
At de landsdækkende ikke-kommercielle tv-stationer fritages for at skulle betale
afviklingsomkostninger i alle 8 regioner.
Must Carry forpligtelse
SAML forstår ikke, hvorfor de ikke-kommercielle regionale og landsdækkende TV-stationer
stadig IKKE er omfattet af must carry forpligtelsen. Vi har svært ved at se argumentationen for
at must carry forpligtelsen IKKE omfatter alle stationer, der sender på samme MUX. (I dette
tilfælde MUX1). Vi anbefaler således, at også de ikke-kommercielle tv-stationer omfattes af
must carry forpligtelsen.
Public Service puljen
Public Service puljen kan stadig ikke søges af ikke-kommercielle radiostationer, eller tvstationer. De ikke-kommercielle elektroniske medier er i deres mangfoldighed og variation jo
netop medier, der kan kan sikre public service og ikke mindst public access. At øget
konkurrence skulle styrke kvaliteten, og at de eneste der åbenbart kan give DR denne af
politikerne ønskede konkurrence skulle være de kommercielle medier, fremstår efterhånden
mere som et dogme, end som en veldokumenteret analyse af lytter- seeradfærd.
Radio- og TV-Nævnets tilsyn med stationerne
SAML glæder sig over, at der i medieforliget for 2011-2014 er aftalt, at der skal nedsættes et
udvalg, som skal se på hvordan den lokale / regionale forankring sikres. Det er i den forbindelse
nødvendigt, at der afsættes midler til dette tilsyn, eventuelt overvejes at genindføre de lokale
nævn.
Det er ikke øget kontrol med enkeltstående stationer, der tænkes på, men derimod den
omfattende netværkssending, hvor udsendelserne produceres ét sted og derfor kun skal have
tilskud et sted, selv om de udsendes i flere regioner.
Flere ressourcer til Radio- TV-Nævnets sekretariat vil ligeledes gøre det muligt for nye radiostationer at søge om sendetilladelse på de frekvenser, hvor der pt. er ledig sendetid, alternativt
give Nævnet mulighed for at sende den ledige sendetid i udbud noget oftere end tilfældet er for
indeværende.
Genindførelse af de landdækkende organisationers høringsret ifbm. Mediesekretariatets
administration af gældende lovgivning for de ikke-kommercielle elektroniske medier.
Fælles internetportal for de ikke-kommercielle radiostationer
SAML har udarbejdet forslag til oprettelse af en fælles internet-portal for ikke-kommercielle
radiostationer for de dertil afsatte midler på 2 millioner, men vi har svært ved at finde
løsninger på den fortsatte drift af portalen. SAML vil derfor foreslå, at der årligt afsættes et
beløb til dette formål. Det kan eventuelt kombineres med uddannelsesaktiviterne, idet en
fælles internetportal også vil kunne udvikles til undervisningsformål målrettet både radio og
tv.
Genudsendelser
SAML anbefaler, at der åbnes mulighed for at genudsende også radioprogrammer, samt at
kravet om det ugentlige antal støtteberettigede timer for radio nedsættes. Genudsendte
programmer anbefales et mindre støttebeløb per time, idet der også for genudsendte
programmer er afviklingsomkostninger i form af ophavsretsafgifter mm. For ikke10
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kommercielle medier – uden den helt store lytter- og seerskare - er det netop vigtigt at give
forskellige tidspunkter til lytning og sening. DR og TV 2 leverer over 50 %.s
genudsendelser uden at deres tilskud forringes.

Både kulturministeren og en række af de mediepolitiske ordførere takkede pænt for henvendelsen,
men ingen havde dog mulighed for at mødes med os i efteråret 2011.
Kulturministeren indkaldte til et første orienterende møde den 30. januar 2012, som vi naturligvis
deltog i.
Ministeren kunne på mødet oplyse, at de først og fremmest skulle være færdige med
forhandlingerne om Mediestøtterapporten, udarbejdet af det såkaldte Dyremoseudvalg. Derefter
ville man tage fat på de politiske forhandlinger om et eventuelt nyt medieforlig.
Mediestøtterapporten omhandler kun indirekte de elektroniske medier, idet rapporten flere gange
nævner, at man med fordel kan afvente resultatet af det arbejde det udvalg, der i Medieforlig 20112014 tænkes nedsat.
Medieforlig handler primært om støtte til de elektroniske medier, altså fordelingen af licensmidler.
Men der er naturligvis en vis overlapning fra den ene til den anden, og det har også givet en del
forvirring rundt omkring.
I løbet af 2011 inviterede Styrelsen for Bibliotek og Medier, hvorunder Mediestøtteudvalget
arbejdede, til at par høringer om udvalgets arbejde, som blev afsluttet med ovennævnte rapport i
august 2011.
Selvom rapporten havde været i høring og den var tilgængelig på Styrelsen for Bibliotek og
Mediers hjemmeside, besluttede kulturministeren alligevel at sende den i høring lige inden
udgangen af 2011, med høringsfrist den 2. januar 2012.
SAML afgave følgende høringssvar, og hele Mediestøtterapporten kan læses via SAML’s og
SLRTV’s hejmmesider.
Styrelsen for Bibliotek og Medier
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Att.: Gitte Østergaard
Sendt per mail til goe@bibliotekogmedier.dk

Aalborg, den 2. januar 2012
Høring over Mediestøtterapporten
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, der organiserer mere end 150 ikkekommercielle, lokale, regionale og landsdækkende radio- og tv-stationer, har følgende kommentarer
til Mediestøtterapporten.
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Generelt er vi enige i, at formålet med fremtidens mediestøtte må være at understøtte mediernes
demokratiske, kritiske og uafhængige funktion under hensyntagen til ytrings- og
informationsfriheden. Og at den offentlige mediestøtte således skal bidrage til at fremme
samfundsmæssig og kulturel oplysning, at styrke demokratisk debat i samfundet og at sikre
alsidighed og mangfoldighed af danske medier.
Formål SAML’s medlemsstationer i mere end 28 år har levet op til.
SAML er ligeledes enig i Udvalgets konklusion, at den offentlige mediestøtte skal kombineres med
et armslængdeprincip, hvilket vil sige, at politikerne afstår fra detailstyring af de økonomiske
midler, men i stedet lægger bevillingerne ud til et uafhængigt nævn, der skal tage stilling til
uddelingen af statens støttemidler på baggrund af entydige, gennemsigtige kriterier, som ikke
påvirker den redaktionelle frihed.
SAML er uenig i Udvalgets opbakning til omlægning af distributionsstøtte til produktionsbaseret
støtte, men enig i at der etableres støtteordninger til IP-baserede medier. (side 4).
Udvalget har opstillet tre mediestøttemodeller; en platformspecifik model (kapitel 7), en delvist
platformneutral model (kapitel 8) og en platformneutral model (kapitel 9).
Umiddelbart finder SAML den platformspecifikke model mest anvendelig for de ikke-kommercielle
elektroniske medier. Dog også med det forbehold, som Udvalget tager, at en nærmere vurdering bør
foretages i forhold til den ikke-kommercielle lokalradio og –tvordning. Og at denne med fordel kan
afvente det udvalgsarbejde, som i Medieforlig 2011-2014 er forudsat skal påbegyndes i 2012.
SAML deltager gerne i dette udvalgsarbejde.
SAML ser herunder gerne, at Public Service puljen fortsætter, gerne med et forhøjet beløb, men at
den fremover primært kan søges af ikke-kommercielle elektroniske medier. Vi ser ingen grund til at
kommercielle aktiviteter fortsat støttes med højere beløb end ikke-kommercielle – tværtimod.
SAML kan ikke støtte de tanker, der ligger i Udvalgets forslag om platformsneutral model,
at der etableres produktionsstøtte til hhv. kommercielle og ikke-kommercielle elektroniske
medier, og at denne støtte tildeles i forhold til den redaktionelle indsats, selv om det foreslås at
indholdskriterierne til de ikke-kommercielle er mere lempelige end til de kommercielle.
Risikoen for smagsdommeri er for stor.
at en eventuel innovationspulje kun kan søges af kommercielle medier, når formålet med en
innovationspulje angiveligt er at støtte forskellige tiltag, der kan fremtidssikre mediernes
demokratiske funktion. Kommercielle medier har aldrig haft, har ikke og forventes ikke på
nogen måde at få en demokratisk funktion. Denne varetages af public service og public access
medier. (side 70).
SAML er enig i Udvalget forudsætning (kapitel 13), at støttemidlerne skal gå til det i lovgivningen
definerede og det dermed er nødvendigt at administrere midlerne og føre tilsyn med
støttemodtagerne på en forsvarlig måde. Og at en ny mediestøtteordning ikke skal medføre øget
administration – hverken for myndighederne eller støttemodtagerne.
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Udvalget foreslår, at i den platformsneutrale model forvaltes støtten til de ikke-kommercielle
elektroniske medier i et medienævn, og ikke som nu af Radio- og TV-Nævnet, og at det nævnte
medienævn suppleres med tre medlemmer ud over de der udpeges af Kulturministeriet.
SAML finder det uhensigtsmæssigt, at der nedsættes et nyt medienævn, da der dermed er en risiko
for at miste en del af den erfaring, det nuværende Radio- og TV-Nævn har i forbindelse med
tildeling af tilskud samt tilsyn med de tilskudsberettigede medier.
SAML støtter dog tanken om supplering af Radio- Tv-Nævnet med de i rapporten nævnte (side 84).
Dette kan opfyldes ved, at den nuværende lokalgruppe under Radio- TV-Nævnet suppleres med to
af de nævnte, og ikke tre da der allerede nu er beskikket et medlem efter indstilling fra
Samarbejdsforum for Lytter- Seerorganisationer, SLS.
Til slut vil vi benytte lejligheden til, igen, at opponere mod, at SAML ikke som ønsket havde sæde i
udvalget. Stort set hele medieområdet var repræsenteret i udvalget, bortset fra repræsentanter fra de
ikke-kommercielle elektroniske medier, det virker uhensigtsmæssigt al den stund at også de ikkekommercielle elektroniske medier modtager mediestøtte og således også er indgået i udvalgets
arbejde.
Venlig hilsen

Gitte Thomsen
sekretariatsleder

Vi har gennem en årrække nu oplevet, hvad man vel godt uden at fornærme nogen, kan kalde en
temmelig langsommelig sagsbehandling i Mediesekretariatet, og dermed også i Radio- og TVNævnets afgørelser.
Dette har vi skrevet og talt meget om, og SLRTV / SAML har gentagne gange gjort de politiske
beslutningstagere opmærksomme på, at det er et stort problem, at Mediesekretariatet ikke kan afse
den fornødne tid til den tilsynsopgave, de har med de ikke-kommercielle medier.
Ikke blot tilsyn – men i det hele taget behandling af de administrative opgaver, der er i fbm. de
ikke-kommercielle elektroniske medier.
Der blev også i forbindelse med indgåelse af Medeiforlig 2011-2014 afsat flere midler til
Mediesekretariatet. Det har vi bedt om i mange år.
Men det var som at strø salt i et åbent sår, at de ekstra midler, der blev afsat til Mediesekretariatet,
blev taget fra puljen til drifttilskud til de ikke-kommercielle elektroniske medier. Og i sær da
sagsbehandlingen i 2011 var specielt langsom. Eksempelvis blev årsregnskaberne for 2010 ikke
færdigbehandlede før efteråret 2011.
SAML henvendte sig derfor i september 2011 til Radio- og TV-Nævnet og bad om et møde. Dette
kunne Nævnet imidlertid ikke imødekomme, da de ikke har tradition for at holde møder med
diverse organisationer.
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Men Mediesekretariatet kunne og ville gerne mødes med os.
SAML’s henvendelse til Nævnet bringes her;
Radio og TV-Nævnet
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Sekretariatet ved Kaspar D Lindhardt
Sendt per mail; kadlin@bibliotekogmedier.dk

Aalborg, den 20. september 2011
Henvendelse til Radio og TV-Nævnet
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har anmodet om et møde med Radio og
TV-Nævnet, da vi ser en del problematikker samt har nogle spørgsmål om Mediesekretariatets
betjening af de ikke-kommercielle elektroniske medier. Vi vil derfor gerne i en dialog med Nævnet
eller med Nævnets sekretariat med det formål at få drøftet disse problematikker.
Mere konkret drejer det sig om følgende;
Mulighed for at interesserede kan søge om sendetilladelse til den ledige sendetid, der er på FMfrekvenser udmeldt til ikke-kommercielle lokalradioer. Vi vil foreslå, at Radio TV-Nævnet i et
Nyhedsbrev meddeler, at interesserede nu kan søges om sendetilladelse for ikke-kommerciel
lokalradio. Det kan eventuelt være i et nærmere fastsat tidsrum. Når Nævnet har modtaget
eventuelle ansøgninger, kan Nævnet høre i det pågfældende område, om der skulle være andre
interesserede, inden der gives en sendetilladelse. Denne høring kan foregå ved en annonce i de
regionale dagblade og i de husstandsomdelte gratisaviser. Hermed undgår Nævnet at skulle i
gang med en kortlægning af, hvor der er ledig sendetid, samt arbejdet med at sende al ledig
sendetid i udbud.
Nævnets tilsyn med i sær de tv-stationer, der har sendetilladelse i mere end én region. Det er
SAML’s opfattelse at en række af disse desværre ikke lever op til betingelserne for driftstilskud
med mere. Herunder også tv-sendesamvirkernes rolle og praksis ifht. nye tilladelsesindehavere.
Mediesekretariatets betjening af de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer i øvrigt. Vi oplever
en meget langsommelig sagsbehandling, jf. vedhæftede mail til og fra Mediesekretariatet.
Derudover mangler vi en endelig godkendelse af stationernes årsregnskaber for 2010.
Og endelig ser vi nogle uhensigtsmæssigheder i ansøgningsskemaet for driftstilskud til de ikkekommercielle medier. Herunder at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for at forhindre
kassetænkning, samt at det ikke er muligt for stationerne at opstille et troværdigt budget al den
stund at indtægten er ukendt på ansøgningstidspunktet.
Venlig hilsen

Gitte Thomsen

14

SLRTV

Beretning 2011

Som nævnt ville Mediesekretariatet gerne mødes med os, hvilket skete den 26. september 2011, og
var et udmærket og orienterende møde.
Den 16. november 2011 svarer Radio- og TV-Nævnet skriftligt på vores henvendelse;

”Henvendelse til Radio- og tv-nævnet om sagsbehandling i sekretariatet
Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af SAML’s brev af 20. september 2011, hvori
der rejses en række spørgsmål om Styrelsen for Bibliotek og Meidiers administration af lokalradioog tv-området.
SAML’s henvendelse gav anledning til et møde den 26. september i styrelsen, og i det følgende
opsummeres de hovedpunkter, som blev drøftet.
I SAML’s brev peges der på, at der er en del ledig radio-sendetid rundt omkring i landet. SAML
opfordrer derfor til, at disse sendemuligheder straks udmeldes, så interesserede kan komme i
betragtning.
Hertil måtte det på mødet oplyses, at Nævnet efter lokalradiobekendtgørelsen kun kan udstede
programtilladelser efter udbud – og ikke efter ansøgning.
For at imødekomme behovet for at give nye ansøgere og allerede eksisterende stationer mulighed
for at komme i betragtning oplystes endvidere, at der i sekretariatet arbejdes på en opdatering af
den elektroniske database, for lokale radio- og tv-stationer (Lokalbasen). Nævnet forventer i foråret
2012 på grundlag af de opdaterede oplysninger i Lokalbasen at gennemføre et udbud af de ledige
lokale radiofrekvenser med henblik på, at kommende programtilladelseshavere kan søge
driftstilskud for 2013.
Hvad angår SAML’s bemærkninger om Radio- og tv-nævnets tilsyn primært med tv-stationer, der
har tilladelse i flere regioner, blev det på mødet bekræftet, at Radio- og tv-nævnet har prioriteret
netop tilsyn med stationer, der har flere tilladelser, og at denne tilsynsindsats også fremover
forventes at fortsætte med uformindsket styrke. I den forbindelse blev tillige drøftet det forhold, at
sendesamvirkerne er noget tilbageholdende med at henvende sig til Nævnets sekretariat. Samtidig
blev det understreget, at der ikke foretages monitorering af sendeaktiviteten rundt omkring i landet,
hvorfor Nævnet er afhængige af anmeldelser / henvendelser udefra.
I samme forbindelse oplyste styrelsen, at spørgsmålet om nedsættelse af et udvalg, der bl.a. skal se
på mulige omlægninger af tilskuddet til lokalradio- og tv-området samt på en revision af regelsættet
med henblik på, at ordningen tilgodeser lokalt indhold, er sat i stå grundet Folketingsvalget.
Styrelsen noterede sig, at SAML støtter nedsættelsen af et sådant udvalg. Som det blev nævnt på
mødet, er det i skrivende stund uvist, om det nye politiske flertal ønsker et sådant udvalg.
Hvad angår SAML’s betragtninger om styrelsens langsommelige sagsbehandling specielt i forhold
til godkendelse af stationernes regnskaber, måtte styrelsen på mødet bekræfte og beklage, at der er
opbygget en sagspukkel, som der imidlertid er taget skridt til at få nedbragt. Ophobningen af sager
har flere årsager: Det har været nødvendigt at operere med to regnskabsperioder i stedet for én for
kalenderåret 2009; én for januar-oktober og en for november / december. Samtidig har der været
nær sammenhæng mellem regnskaberne for november / december 2009 og 2010, som udgør de nye
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MUX 1-stationers første driftsperiode. Endvidere er der i den nye ordning for ikke-kommercielt tv i
MUX 1 væsentligt flere stationer og dermed regnskaber mv. end tidligere, ligesom styrelsen har
oplevet en stigning i antallet af henvendelser.
Endelig drøftede mødedeltagerne følgende mere specifikke spørgsmål:
Foranlediget af styrelsens spørgsmål herom udtalte SAML, at SAML ikke har indvendinger mod en
tilbagevenden til en tidligere afleveringsfrist for årsregnskaber end den nuværende (30. april det
følgende år).
Hvad angår SAML’s kommentarer til en ræke specifikke forhold ved de elektroniske
ansøgningsskemaer, som stationerne har udfyldt i forbindelse med ansøgningen om tilskud for både
2011 og 2012, bemærkede styrelsen, at tilskudsmodtagerne i videst muligt omfang medtænkes ved
udformningen af skemaerne. Dette indebærer bl.a. øget brug af digital kommunikation med
stationerne.
At der allerede på ansøgningstidspunktet skal indtastes tal for de budgetterede indtægter og udgifter
i det kommende tilskudsår, reducerer således antallet af postgange forud for udbetalingen af
stationernes første tilskudsrate.
Styrelsen kunne i denne forbindelse meddele, at det ansøgningsfelt, hvor stationerne skal angive det
budgetterede tilskud fra Radio- og tv-nævnet, evt. kan udelades. Hvorvidt der fremover i
ansøgningsskemaerne generelt kan refereres til den ”samlede bestyrelse” i lighed med en tidligere
praksis og ikke som nu til stationernes ”samlede ledelse” fandt styrelsen dog tvivlsomt, idet ikke
alle stationer er drevet af en forening. I praksis er der således stor variation i den måde, hvorpå også
foreningsdrevne stationer organiserer sig ledelsesmæssigt. Dette er baggrunden for, at det af den
nye tilsynslov for Kulturministeriets område fremgår, at overfor tilskudsyder repræsenteres en
forening af den eller de personer, der tegner foreningen, eller som foreningen udpeger til at varetage
kontakten.
Nævnet kan tilslutte sig styrelsens beklagelse og tager til efterretning, at der gøres en indsats for at
nedbringe sagsbehandlingstiden på regnskabsområdet.
Underskrevet med venlig hilsen af Christian Scherfig, formand for Radio- og tv-nævnet.”
Som styrelsen angiver i det ovenfor anførte skyldes en del af de sagspukler, der er oparbejdet i
styrelsen, at der er kommet flere sendetilladelseshavere til, og derfor et større administrativt arbejde
for de samme medarbejdere.
Det ved vi jo så udmærket, og netop derfor har vi påpeget det fohold, at der bør tilføres styrelsen
flere midler, således at de bedre kan leve op til de tilsynsforpligtelser med mere, som styrelsen er
pålagt.
Og netop det forhold, at der i 2011 var flere tilskudsberettigede stationer, og at den samlede pulje er
nedsat med 5 millioner årligt, og ikke mindst at der i 2012 vil være endnu flere tilskudsberettigede
stationer, fik igen SAML til i oktober at rette henvendelse til Radio- og tv-nævnet.
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Formålet med denne henvendelse var at høre om det var muligt at få aktindsigt i Nævnets
overvejelser ifbm. fordeling af driftstilskud for 2011;
Radio- og TV-Nævnet
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Sendt per mail til; kadlin@bibliotekogmedier.dk
Aalborg, den 14. oktober 2011
Fordeling af driftstilskud mellem radio- og tv-området
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil gerne, hvis det er muligt, have indsigt
i, hvilke overvejelser Radio- og Tv-Nævnet gjorde sig, da fordelingen af driftstilskuddet for 2011
mellem radio- og Tv-området blev fastlagt til max kr. 318.837,- for 3 ugentlige timers tv-produktion
og max kr. 117.390,- for 15 ugentlige timers radioproduktion.
Det giver en fordelingsnøgle på 1:14 beregnet ifht. årstimer.
Årsagen til, at vi gerne vil have indsigt i Nævnets overvejelser desangående, er, at der tidligere har
været praksis for en fordeling af tilskuddet med 40% af det samlede beløb til radio og 60% til TV.
Denne praksis er rykket idet, der nu stilles krav om betydeligt flere ugentlige timers radioproduktion for at opnå max tilskud. Og der i de senere år er kommet langt flere tilskudsberettigede
tv-timer.
SAML vil gerne understrege, at vi ikke finder det bevilligede beløb på kr. 318.837,- for stort ifht.
kravet om 3 timers ugentlig tv-produktion, tværtimod.
Men vi finder det bevilligede beløb på kr. 117.390,- for småt ifht. kravet om 15 timers ugentlig
radioproduktion.
SAML er opmærksom på, at Nævnet har et af Folketinget fastsat årligt beløb til fordeling mellem
de tilskudsberettigede radio- og tv-stationer. Men netop derfor finder vi det relevant at blive
bekendt med, hvilke overvejelser der lægges til grund for de årlige fordelinger.
Venlig hilsen
Gitte Thomsen
Sekretariatsleder
Dette var Styrelsen så venlig at imødekomme med følgende begrundelse;
Kære Gitte Thomsen,
I mail af 14. oktober 2011 inkl. vedhæftet brev af samme dato anmoder du om aktindsigt i de
overvejelser, som Radio- og tv-nævnet gjorde sig ved fordelingen af tilskudsmidlerne i
lokalpuljen for 2011 mellem radio og tv, såfremt der er mulighed herfor.
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Hertil skal bemærkes, at alle indstillinger fra Styrelsen for Bibliotek og Medier til Radio- og tvnævnet er undtaget retten til aktindsigt. Indstillingerne er således at betragte som interne
arbejdspapirer udarbejdet af Styrelsen som led i udførelsen af sekretariatsopgaver for en
anden myndighed, jf. § 10 i offentlighedsloven.
Styrelsen har dog besluttet at give udvidet aktindsigt og sender dig hermed de for SAMLs
henvendelse relevante uddrag af Styrelsens indstillinger til Radio- og tv-nævnet vedr.
beregning og fordeling af lokalradio- og tv-puljen for 2011, som blev behandlet på Nævnets
møde d. 14. december 2010.
Med venlig hilsen
Hasse Lundgaard Andersen
Fuldmægtig, cand. mag.

Vi har valgt ikke at bringe de uddrag, der nævnes i ovennævnte mail, men den bevilligede
aktindsigt gav anledning til følgende forslag om fordeling af driftstilskud mellem radio og tv i 2012;
Radio- TV-Nævnet
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Sendt per mail til kadlin@bibliotekogmedier.dk
Aalborg, den 2. november 2011
Fordeling af driftstilskud mellem radio og tv 2012
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, takker hermed for den udvidede aktindsigt
i Nævnets overvejelser ifbm. fordeling af driftstilskuddet mellem radio- og tv-stationer for 2011.
Det fremgår af Notat af den 14. december 2010, korrektion af lokalradio- og tv-puljen for 2011, at
Nævnet overvejede en fordelingsnøgle med 30 procent til radio og 70 procent til tv, med den
begrundelse, at en række tilsagn om tilskud til ikke-kommercielt tv i MUX1 er bortfaldet enten som
følge af stationernes tilbagelevering af programtilladelse eller Nævnets inddragelse heraf. En
række tilsagn er desuden blevet nedskrevet på grundlag af en ændret programflade hos en række
stationer. Det virker uhensigtsmæssigt, om de derigennem tilbageførte midler til lokalpuljen ikke i
så høj grad som muligt kommer tv-stationerne til gode ikke mindst fordi, at tv-stationerne
forekommer at være under et hårdere omkostningspres end radiostationerne.
Det forekommer SAML at være en noget bagvendt argumentation for at ændre fordelingstallet til
fordel for tv.
Nævnet konstaterer jo netop, at det er på tv-siden, der er en forholdsmæssig stor tilbagebetaling pga.
inddragne eller opgivne sendetilladelser. Et forhold der i sit udgangspunkt jo netop gav
radiostationerne forringede tilskud al den stund, at de mange tv-timer nedsætter tilskuddet per årstime til radioerne.
SAML vil foreslå, at ikke forbrugte midler, der overføres fra det ene år til det andet, indgår i den
samlede pulje til fordeling mellem radio og tv-stationer, og at fordelingsnøglen fastsættes til 40
procent til radio og 60 procent til tv af den samlede pulje.
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SAML anerkender til fulde, at tv-stationerne er under et hårdere omkostningspres end
radiostationerne, men det problem løses ikke ved at sætte radiostationerne under et endnu højere
omkostningspres end tilfældet er for indeværende.
SAML anerkender ligeledes, at det virkelige problem både for radio og tv, er den formindskede
pulje. Et problem Nævnet ikke kan løse, da det udelukkende kan løses af politisk vej.
Venlig hilsen

Gitte Thomsen
sekretariatsleder
Og hertil svarede Styrelsen ved mail af den 9. januar 2012;
Kære Gitte Thomsen,
Jeg skal beklage, at jeg ikke tidligere har orienteret dig om RTV´s behandling af sagen om driftstilskud 2012,
der blev behandlet den 19. december 2011.
Jeg har fortælle dig, at SAMLs brev af 2. november 2011 indgik i Nævnets drøftelser.
Reslutatet af Nævnets drøftelser blev en deling af de samlede tilrådestående midler i lokalpuljen for 2012 på
ialt 56,3 mio. kr. med 30 procent til radio og 70 procent til tv.
Når det samlede rådighedsbeløb er så forholdsmæssigt stort, skyldes det ikke mindst de tilsynssager i MUX
1, som blev iværksat i 2010 og 2011.
Nævnet lagde ved sin beslutning om fordelingstal vægt på, at der er tilkommet 109 nye tilskudsmodtagende
tv-stationer, et antal som langt overstiger fragangen af eksisterende stationer.
Som følge af de ekstrordinært store tilbageførsler til lokalpuljen blev nedgangen i det maksimale
tilskudsbeløb til radio og tv begrænset til henholdsvis kr. 5.252 og 60.593 i forhold til 2011 uanset den
markant forøgelse i det samlede antal tilskudsmodtagere i 2012.
Med venlig hilsen

Hasse Lundgaard Andersen
Fuldmægtig

Det kunne vi jo ikke have så mange flere indsigelser mod, og det er jo korrekt, at reduktionen til
hver enkelt station i 2012 ikke blev så slem, som den kunne have været, idet der som nævnt er en
del uforbrugte midler fra 2011, der blev overført til puljen for 2012.
Men det samme problem er der stadig, puljen er alt for lille. Hvilket jo så er udfordringen her i 2012
– at få de politiske beslutningstagere til at indse, at det simpelthen er umuligt at producere så mange
tv- og radio-timer, som produceres hver dag af de ikke-kommercielle elektroniske medier – med så
få penge.
Det kan kun gå galt.
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Men allerede i november 2011 forsøgte vi at komme i dialog med de politiske beslutningstagere ved
at anmode om Foretræde for Folketingets Kulturudvalg, hvilket vi fik den 23. november 2011.
Vi fremførte her vores bekymringer for fremtiden for de ikke-kommercielle elektroniske medier, i
sær de økonomiske bekymringer.
Kulturudvalget tog venligt i mod os, og lyttede også til vores argumenter – men det er sparetider,
svarede de.
Så det lykkes ikke for os i den omgang at få flere midler tilført. Men som tidligere, det skal ikke
afholde os fra at fortsætte.
Udover de ovennævnte stak en anden gammel kending hovedet frem i løbet af 2011 – digitalisering
af radio eller ikke?
Styrelsen for Bibliotek og Medier fik i opdrag at udarbejde en rapport om udvikling af digital radio,
hvilken blev sendt i høring i eftersommeren 2011. Rapporten kan findes via SLRTV’s hjemmeside.
Og her bringes det høringssvar SAML afgav;
Styrelsen for Bibliotek og Medier
Radio og tv
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Sendt per mail til rtv@bibliotekogmedier.dk
Aalborg, den 12. september 2011

Høring over rapport om udviklingen af digital radio
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har modtaget Styrelsens rapport om
udviklingen af digital radio.
Rapportens formål er at danne grundlag for en politisk beslutning af en langsigtet digital
radiostategi, jf. tillægsaftale af den 9. juni 2009 til medieaftalen for 2007-2010.
Rapporten rummer, udover en række faktuelle oplysninger om radioteknologier, apparater og
sendenet, også vurderinger af stationernes og lytternes interesser, samt en gennemgang af diverse
problemstilinger ifht. udvikling af en digital radiostrategi.
Og endelig opstiller rapporten nogle scenarier for eventuel digitalisering af radio i Danmark.
SAML har med interesse læst rapporten samt deltaget i det af Styrelsen gennemførte høringsmøde
den 18. august 2011, hvor de forskellige scenarier og problematikker blev grundigt behandlet.
I det medfølgende høringsbrev opstiller Styrelsen en række temaer, som SAML vil kommentere i
nævnte rækkefølge;
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1. Scenarier
Der opridses tre scenarier i rapporten, afventnings-, ekspansions- og migrationsscenariet. SAML
finder ikke, at nogen af de opstillede scenarier er fuldt og helt brugbare, idet ingen af de tre
inkluderer de ikke-kommercielle lokale radioer. Generelt ser vi ingen grund til, at FM-båndet
lukkes, idet hverken branchen eller forbrugerne efterspørger endsige ønsker dette.
2.

Kapacitet
Om der er et generelt behov for – og forretningsmæssigt grundlag for at udnytte – øget
kapacitet til radio, om det kun er gældende i visse dele af landet, og i givet fald hvor stort er
behovet? SAML mener ikke, der er et generelt behov for øget kapacitet til radio, idet der stadig
er ledig sendetid på de FM-frekvenser, der er udmeldt til ikke-kommercielle lokale radioer. En
kapacitet, der ikke kan udnyttes, sålænge den ikke kommer i udbud. Dette er et ønske, SAML
længe har næret, men indtil videre har Styrelsen ikke sendt denne sendetid i udbud. Om der er
et forretningsmæssigt grundlag for at udnytte den øgede kapacitet en digitalisering vil kunne
generere, ser ikke ud til at være tilfældet. Rapporten påpeger, at radioreklamemarkedet ikke ser
ud til at ville kunne vækste yderligere.

3.

Tekniske tendenser
Om Danmark skal følge Storbritannien, Tyskland og Norge, der lægger op til at anvende
standarden DAB+ for public service-radio og kommercielle radioer, og i givet fald hvornår?
SAML anbefaler, at standarden DAB+ bruges fremtidigt, samtidigt med at FM-båndet bevares,
således at modtagelse på DAB+ bliver et supplement til den daglige radiolytning på FMbåndet. SAML anbefaler en glidende overgang, der tager hensyn til opbygning af sendenet til
DAB+ samt til forbrugernes anskaffelse af de apparater, der er nødvendige for modtagelse af
det digitaliserede signal.

4.

Evt. særlig sendeteknologi kun for ikke-kommerciel radio
Om de ikke-kommercielle radioer fortsat skal sende på FM-båndet, også hvis public serviceradio og kommercielle radioer på et tidspunkt overgår til digital sending? Og er DRM/DRM+ i
så fald en relevant sendeteknologi for de ikke-kommercielle stationer? Hvis alle øvrige radioer
på et tidspunkt overgår til digital sending, skal de ikke-kommercielle ligeledes overgå til digital
sending på samme standard, som benyttes af de øvrige aktører. Det giver ingen mening, at de
ikke-kommercielle ”efterlades” på FM-båndet, i det tilfælde at al øvrig broadcast radio er
digitaliseret.

5.

Er netradio fremtiden
Om internetradio vil overtage den rolle traditionel broadcast-radio hidtil har haft, og hvilke
konsekvenser det i givet fald skal have for videreførslen/reguleringen af FM og digital radio?
SAML ser ikke tendenser til, at internetradio vil overtage den rolle traditionel broadcast-radio
stadig har, og rapporten ser ud til at komme frem til samme konklusion, at internetradio også
fremtidigt er et supplement til traditionel broadcast-radio. Følgelig vil der ikke være
konsekvenser for videreførslen/reguleringen af FM og digital radio.

6.

Opbygning af DAB-blok 3
Om opbygning af DAB-blok 3 kun er relevant og økonomisk bæredygtig, hvis FM-båndet
forlades helt eller delvist (fx fordi de ikke-kommercielle forbliver)? Da SAML anbefaler, at de
ikke-kommercielle digitaliseres i samme takt og i samme standard som de øvrige aktører (hvis
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disse digitaliseres), kan der følgelig kun være tale om, at FM-båndet forlades helt. Om dette er
en forudsætning for, at opbygningen af DAB-blok 3 er relevant og bæredygtig, har vi ikke et
endeligt bud på, idet de ikke-kommercielle ikke vil være i stand til at bidrage økonomisk til
opbygning af DAB-blok 3, og det ser heller ikke ud til, at de kommercielle radioer har den
økonomiske formåen dertil endsige interesse deri. Det efterlader DR som eneste aktør.
7.

Alternativer til den planlagte opbygning af DAB-blok 3
Om et af de alternativer rapporten nævner er særligt attraktiv og samtidig realistisk, idet
rapporten viser, at omkostningerne til etablering og drift af DAB-blok 3 i høj grad er en følge af
kravene om at kunne håndtere beredskabsmeddelelser og have en geografisk dækning svarende
til FM, og disse krav følges af, at DRs regionale kanaler er planlagt til at være i DAB-blok 3,
kan der tænkes andre alternativer? Som nævnt anbefaler SAML, at også fremtidig broadcastradio er i FM-båndet. Det synes ikke at være realistisk, hvis hele befolkningen også fremover
skal kunne modtage de af DR udsendte beredskabsmeddelser, at forlade FM-båndet helt og
opbygge DAB-blok 3, således at DR også fremtidig vil kunne opfylde dette krav.

8.

De miljømæssige konsekvenser
Dette er ikke et tema, Styrelsen har medtaget i sin rapport. Men en konsekvens af scenarie C,
migreringsscenariet, vil være, at forbrugerne skal indkøbe nye apparater for at kunne modtage
broadcast-radio. Det vil indebære, at der skal produceres en række apparater, og der skal
destrueres en række apparater. Både produktion og destruktion af apparaterne belaster miljøet.
Det virker uhensigtsmæssigt, især set i lyset af at ingen, hverken forbrugere eller aktører,
efterspørger en digitalisering af radio og at der ikke ser ud til at være noget bud på, hvad FMbåndet i tilfælde af opbygning af DAB-blok 3 skal anvendes til. Digitalisering af radio ser
heller ikke ud til at give forbrugerne/lytterne en forbedret lydkvalitet.

Venlig hilsen
pbv

Gitte Thomsen
Sekretariatsleder
Dette vil vi uden tvivl komme til at høre og se mere til i det kommende år, da der endnu ikke er
truffet en politisk afgørelse.
Derudover har SLRTV via SAML afgivet en række mindre høringssvar i årets løb, bl.a. igen om at
også de ikke-kommercielle tv-stationer, der sender i MUX 1, skal omfattes af must carry. Dette
skete over to forskellige høringer hhv. den 14. marts og den 18. november. Disse og et par enkelte
andre mindre høringssvar kan læses på SLRTV’s og SAML’s respektive hjemmesider.
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Organisatorisk beretnig
Der er ikke sket de store omvæltninger i organisationen i løbet af beretningsperioden.
SLRTV holder stadig skruen oven vande, økonomisk set. Men som i tidligere beretninger er det
også stadig kun lige.
Sekretariatet har i det meste af 2011 kun været bemandet af en fuldtidsansat, idet der ikke har været
mulighed for at ansætte kontorelever. Men det er da lykkes også at varetage sekretariatsfunktionen
også for SAML.
Det kan lade sig gøre, idet der jo som det fremgår af den politiske beretning, er en del sammenfald
af arbejdsopgaver.
SLRTV’s bestyrelse finder det stadig mest hensigtsmæssigt at fortsætte og udbygge det samarbejde,
der nu gennem flere år har eksisteret med de øvrige organisationer i SAML.
Det er også SAML, der med ujævne mellemrum udsender Netavisen til alle medlemsstationer
organiseret i SAML.
Bestyrelsen håber at dette samarbejde fortsættes.
Desværre har vi i årets løb måttet sige farvel til en anden god samarbejdspartner, Det Ny Public
Service Råd. Ikke fordi vi ikke ønsker at samarbejde med dem længere, men fordi Rådet valgte at
nedlægge sig selv. Det skete på en konference i november 2011 med præsentation af en hvidbog om
Rådets arbejde i de 10 år.
SLRTV’s bestyrelse vil hermed takke Rådet for de mange glimrende høringer, Rådet i sin 10-årige
levetid arrangerede, for de mange og konstruktive input om public service, samt ikke mindst den
aldrig svigtende støtte til de ikke-kommercielle elektroniske medier. Det har været et berigende og
inspirerende samarbejde.
Det har samarbejdet med Samarbejdsforum for Lytter- Seere, SLS, også været. Og den afgående
bestyrelse håber på, at det vil fortsætte også i 2012.
Medlemsmæssigt er det nogenlunde status quo, SLRTVorganiserer i dag 98 radio- og tv-stationer,
fordelt over 64 radio- og 34 tv-stationer. Der er igen i år en lille forskydning mellem antallet af
radio- og tv-stationer, hvilket utvivlsomt skyldes, at der i dag er langt flere tv-stationer end tidligere.
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Vedtægter
§1

Navn og hjemsted

a

Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark,
SLRTV.

b

Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark.

§2

Formål og målsætning

a

Sammenslutningens formål er at samle lokale, regionale og landsdækkende radio- og tvstationer, der ikke drives ud fra profitmotiver, men ud fra ønsket om at styrke den folkelige
debat, oplysning og samfundsengagement i en landsorganisation, som skal arbejde for at sikre
de bedst mulige vilkår for drift af sådanne radio- og tv-stationer i Danmark.

b

Det er Sammenslutningen formål at arbejde for en styrkelse af ytringsfriheden og mangfoldigheden af de lokale, regionale og landsdækkende radio- og tv-stationer.
Sammenslutningen

c

skal tage del i den offentlige debat om mediepolitik for at fremme medlems-stationernes
interesser,

d

skal gennem forhandlinger med offentlige myndigheder, ophavsretsorganisationer og andre
instanser sikre de bedst mulige vilkår for medlemsstationerne,

e

er medlem af paraplyorganisationen Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML)
og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og kan i øvrigt samarbejde med andre landsdækkende organisationer, når det fremmer SLRTV’s interesser,

f

skal gennem konferencer, møder, kursusvirksomhed og andre aktiviteter styrke interessen for
folkelig, debatskabende og samfundsengagerende nonprofit radio og tv.

§3

Medlemskab

a

Som medlem kan optages lokale, regionale og landsdækkende radio- og tv-stationer, der
accepterer nærværende vedtægter og godkendes af bestyrelsen.

b

Medlemmer kan optages, når de accepterer Sammenslutningens formål.

c

Ved optagelsen betales det af årsmødet fastsatte kontingent efter forslag fra bestyrelsen.

d

Udmeldelse kan kun ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.

e

Medlemsstationer, der modarbejder Sammenslutningens vedtægtsbestemte formål, kan
ekskluderes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen samt stadfæstelse af eksklusionsbeslutningen
på det førstkommende årsmøde i henhold til årsmødets afstemningsregler.
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§4

Årsmøde

a

Det ordinære årsmøde er foreningens øverste myndighed. Beslutninger truffet på årsmødet er
bindende for alle medlemmer.

b

Det ordinære årsmøde holdes inden udgangen af april og indkaldes med mindst en måneds
varsel. Det tilstræbes, at årsmødet holdes skiftevis på Sjælland og i Jylland / på Fyn.
Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden, revideret regnskab og bestyrelsens
beretning for det foregående kalenderår, samt forslag til arbejdsprogram for det kommende år.

c

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på årsmødet, skal være Sammenslutningen i
hænde senest 14 dage før mødet. Rettidigt modtagne forslag vil blive udsendt til medlemsstationerne senest en uge før årsmødet.

d

Bestyrelsen kan indbyde gæster til at deltage i årsmødet med tale, men uden stemmeret.

e

Alle medlemmer har ret til at deltage i årsmødet med en stemmeberettiget repræsentant. Et
medlem kan for egen regning deltage med flere repræsentanter, som i så fald har tale- men
ikke stemmeret på årsmødet.

f

Afstemninger på årsmødet foregår ved håndsoprækning. På forlangende kan 1/3 af de
tilstedeværende stemme-berettigede repræsentanter dog kræve skriftlig afstemning.
Valg (dagsordenspunkterne 8-10) foregår dog altid ved skriftlig afstemning. Beslutninger og
valg foretages ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne skal dog vedtages med 2/3
flertal.

g

Dagsorden for årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent(er) og referent(er)
Godkendelse af forretningsorden
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan og Handlings- og principprogram
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemsstationerne
Godkendelse af revideret regnskab
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af kritisk revisor, revisor-suppleant og ekstern revisor
Eventuelt

h

Ved stemmelighed omkring forslag bortfalder forslaget. Ved stemmelighed, hvor det er
afgørende for personvalg, foregår der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Er der ved
fornyet afstemning igen stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

§5

Ekstraordinært årsmøde
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a

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde, når den finder det tvingende nødvendigt.
Såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det, skal bestyrelsen indkalde til
ekstraordinært årsmøde. Anmodningen skal være motiveret og indeholde forslag til
dagsorden.

b

Ekstraordinært årsmøde indkaldes skriftligt med mindst 20 dages varsel med angivelse af
dagsorden, og det skal holdes senest 30 dage efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen.

§6

Valg

a

På det ordinære årsmøde vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og
revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, medens bestyrelsessuppleanter,
revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

b

Enhver repræsentant for et medlem, der har været medlem mindst 3 måneder, kan opstilles
som kandidat til ovennævnte tillidshverv. Også personer som ikke er til stede på årsmødet kan
vælges, men der skal i så fald foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende inden afstemningen
begynder.

c

Ved personvalg skal stemmesedlen udfyldes med det antal kandidatnavne, som skal vælges
det pågældende år. Stemmesedlerne afleveres til stemmeudvalget (stemmetællerne).

d

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 bestyrelses-medlemmer. Hvert
år vælges 3 bestyr-elsessuppleanter, 1 kritisk revisor, 1 revisorsuppleant og 1 ekstern revisor.

e

De nyvalgte tiltræder deres funktioner på første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Dette møde
holdes senest 14 dage efter årsmødet.

f

Kandidaterne vælges som person og ikke som repræsentant for medlemmet.

§7

Bestyrelsen

a

Sammenslutningen ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer. Bestyrelsen varetager
sammenslutningens forretninger mellem årsmøderne og træffer suverænt beslutninger under
ansvar overfor årsmødet.

b

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. Udvalg og
arbejdsgrupper skal have et nærmere defineret kommissorium og er ansvarlige overfor
bestyrelsen.

c

Bestyrelsesmøder holdes mindst en gang i kvartalet, men derudover når formanden skønner
det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Bestyrelsen
indkaldes skriftligt med angivelse af dagsordenspunkter. Efter møderne udarbejdes der
mødereferater, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

d

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Beslutninger tages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme
udslagsgivende. Suppleanter indtræder med stemmeret for fraværende bestyrelsesmedlemmer.
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e

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter årsmødet. Ved konstitueringen
vælger bestyrelsen en formand og en kasserer, fastlægger forretningsordenen og nedsætter et
sekretariat.

f

Bestyrelsen indkalder suppleanterne til møderne og tilstiller dem referater. Suppleanterne har
tale- men ikke stemmeret på møderne, medmindre suppleanterne er indkaldt på grund af
bestyrelsesmedlemmernes frafald.

g

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8

Sekretariatet

a

Sekretariatet er foreningens hjemsted og officielle adresse, hvortil al korrespondance stilles.

b

Sekretariatets arbejdsopgaver fastlægges af bestyrelsen.

c

Bestyrelsen udpeger en sekretariatsleder.

§9

Økonomi

a

Sammenslutningens midler anvendes til drift og administration af sammenslutningens
virksomhed.

b

Kassereren fører Sammenslutningens regnskaber efter bestyrelsens anvisninger.

c

Kassereren udarbejder mindst en gang i kvartalet en status over Sammen-slutningens
økonomi.

d

Sammenslutningens regnskabsår følger kalenderåret.

e

Sammenslutningens bestyrelsesmedlemmer og medlemsstationer hæfter ikke personligt for de
af Sammenslutningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Sammenslutningen hæfter med
sin formue.

f

Foreningens medlemmer har ikke krav på foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Information, bistand og samarbejde
a

Sammenslutningen udsender informationsskrivelser til medlemmerne, især om love,
lovforslag og cirkulærer, der har betydning for medlemmerne. Bestyrelsen er ansvarlig for alle
informationsskrivelser, herunder elektroniske informationer fra Sammenslutningen.

b

Sammenslutningen tilstræber at udgive et nyhedsbrev minimum 6 gange årligt, hvor
væsentlige forhold vedrørende elektroniske massemediers forhold og vilkår behandles.

c

Sammenslutningen kan efter beslutning i bestyrelsen yde bistand, herunder retshjælp til
medlemsstationer, hvor det har almen betydning for medlemskredsen.
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Sammenslutningen kan efter beslutning i bestyrelsen deltage i internationalt samarbejde.

§ 11 Opløsning
a

Sammenslutningen kan opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i to på hinanden
følgende årsmøder, hvoraf det ene indkaldes ekstraordinært med dette emne på dagsordenen,
stemmer herfor.

b

Ophører Sammenslutningen med at eksistere, tildeles den eventuelle formue organisationer /
foreninger, der arbejder for samme formål, som angivet i § 2 efter beslutning på det opløsende
møde.

Senest ændret den 8. maj 2010

Dirigent
Evald Lauridsen
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