Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering

Lovforslaget
§1
I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts
2014, foretages følgende ændringer:

§ 11 a. Efter regler fastsat af

1. I § 11 a, stk. 1, indsættes efter

kulturministeren kan Det Danske

»udsendelse på«: »on demand-

Filminstitut yde tilskud til produktion af

audiovisuelle medietjenester og på.«

dansk tv-drama, tvdokumentarprogrammer og public servicetv-programmer for børn og unge til
udsendelse på andre
fjernsynsforetagender end DR, de
regionale TV 2-virksomheder og
ikkekommercielle lokal-tv-stationer, jf. §
92 a.
Stk. 2. Efter regler fastsat af

2. § 11 a, stk. 2, ophæves.

kulturministeren kan Det Danske
Filminstitut herudover yde tilskud til
produktion af danske public serviceradioprogrammer til udsendelse af andre
radioforetagender end DR,
tilladelseshaveren til den fjerde FMradiokanal og ikkekommercielle
lokalradiostationer.
§ 16. DR ledes af en bestyrelse på 11
medlemmer, som beskikkes af
kulturministeren. Kulturministeren
udpeger 3 medlemmer (herunder
formanden), Folketinget udpeger 6
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medlemmer, og de fastansatte
medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer
samt 2 suppleanter herfor.
Kulturministeren beskikker
næstformanden blandt de medlemmer,
der er udpeget af Folketinget.
Stk. 2. Bestyrelsen skal søges sammensat,
så den samlede bestyrelse repræsenterer
mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og
erhvervsmæssig indsigt.
Stk. 3. Medlemmer af eller kandidater til
Folketinget, regionsråd eller EuropaParlamentet kan ikke være medlemmer af
bestyrelsen.
Stk. 4. Medlemmer af eller kandidater til
kommunalbestyrelser kan ikke være
medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 5. Beskikkelserne gælder for 4 år.

3. I § 16, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

Stk. 6. I tilfælde af udtræden udpeges et

»Der kan alene en gang ske umiddelbar

nyt medlem for den resterende del af

genbeskikkelse af bestyrelsesmedlemmer,

beskikkelsesperioden.

jf. stk. 1.«

§ 36. Den overordnede ledelse af den
enkelte regionale TV 2-virksomhed
varetages af en bestyrelse på 5-7
medlemmer. De fastansatte medarbejdere
ved den regionale TV 2-virksomhed
vælger 1 medlem samt 1 suppleant herfor,
medens de øvrige medlemmer vælges af
repræsentantskabet.
Stk. 2. Medlemmer af eller kandidater til
Folketinget, regionsråd, EuropaParlamentet eller kommunalbestyrelser
kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 4 år.

4. § 36, stk. 3, affattes således:
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Stk. 4. I tilfælde af udtræden vælges et

»Medlemmer af bestyrelsen vælges for 4

nyt medlem for den resterende del af

år. Der kan alene en gang ske

valgperioden.

umiddelbart genvalg af

Stk. 5. Bestyrelsen er den regionale

bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 1.

virksomheds øverste ledelse. Bestyrelsen

Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer,

har det overordnede programansvar og

der vælges af repræsentantskabet, er på

ansvaret for, at de bestemmelser for

valg hvert andet år.«

virksomheden, der er fastsat i loven og i
medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen
fastsætter de almindelige retningslinjer
for den regionale virksomhed og ansætter
direktøren for den regionale virksomhed.
Stk. 6. Direktøren for den regionale TV 2virksomhed har det daglige
programansvar og varetager den daglige
administrative og økonomiske ledelse af
den regionale virksomhed. Direktøren
ansætter virksomhedens personale.
§ 40. Radio- og tv-nævnet varetager en
række opgaver på radio og tv-området, jf.
§§ 41-44 b. Nævnets afgørelser efter disse
bestemmelser kan ikke indbringes for
anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet afgiver

5. § 40, stk. 2, affattes således:

endvidere udtalelse om radio- og tv-

»Radio- og tv-nævnet afgiver endvidere

foretagenders redegørelser for opfyldelse

udtalelse om radio- og tv-foretagenders

af public service-kontrakterne.

redegørelser for opfyldelse af public

Stk. 3. Nævnet afgiver herudover

service-kontrakter og tilladelser til at

udtalelse om andre forhold, hvis dette er

udøve public service-programvirksomhed.

fastsat i radio- og fjernsynsforetagenders

Kulturministeren kan fastsætte nærmere

public service-kontrakter, tilladelser

regler om Radio- og tv-nævnets udtalelser,

el.lign.

herunder om fremgangsmåde ved

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet rådgiver

nævnets udtalelser.«

kulturministeren om radio- og tv-
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spørgsmål.
Stk. 5. Kulturministeren kan delegere
andre opgaver på radio- og tv-området til
Radio- og tv-nævnet. Kulturministeren
kan beslutte, at nævnets afgørelser i
sådanne sager ikke kan indbringes for
anden administrativ myndighed.
Stk. 6. Radio- og tv-nævnet samarbejder
med tilsynsorganer i andre EU-lande,
lande, som Fællesskabet har indgået
aftale med, og øvrige europæiske lande.
Nærmere regler herom fastsættes af
kulturministeren.
§ 45 a. Kulturministeren kan fastsætte

6. § 45 a affattes således:

regler om, at der højst kan udstedes et

»§ 45 a. Kulturministeren kan fastsætte

bestemt antal programtilladelser til

regler om, at der højst kan udstedes et

ikkekommercielt tv i hvert af de otte

bestemt antal programtilladelser til

regionale områder svarende til de

ikkekommercielt tv i hvert af de otte

regionale TV 2-virksomheders område.

regionale områder svarende til de

Stk. 2. Kulturministeren kan endvidere

regionale TV 2-virksomheders område og

fastsætte regler om, at tilladelseshavere

et bestemt antal programtilladelser til

til ikkekommerciel tv-programvirksomhed

ikkekommerciel lokalradio i områder, der

i et regionalt område skal være

svarer til den kommunale inddeling.

hjemmehørende i dette område, og at et

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte

flertal af bestyrelsesmedlemmerne i

regler om, at tilladelseshavere til

foreningen m.v. skal have bopæl i

ikkekommerciel tv- og radio-

tilladelsesområdet, samt at

programvirksomhed i et tilladelsesområde

tilladelseshaverne selv skal producere

skal være hjemmehørende i det område,

deres programmer.

som programtilladelsen omfatter, og at et
flertal af bestyrelsesmedlemmerne i
foreningen m.v. skal have bopæl i
tilladelsesområdet, samt at
tilladelseshaverne selv skal producere
sine programmer.
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Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte
regler om, at programtilladelse til
ikkekommerciel og kommerciel
lokalradioprogramvirksomhed ikke gives
til samme sendemulighed.
Kulturministeren kan fastsætte regler om
fordeling af de sendemuligheder, der er til
rådighed til lokalradioformål, med
henblik på at disse disponeres til
kommerciel lokalradiovirksomhed eller til
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.«
§ 69. For apparater, som kan modtage og
gengive billedprogrammer eller -tjenester,
der er udsendt til almenheden, skal der
betales medielicens.
Stk. 2. Størrelsen af medielicensen
fastsættes for et eller flere år ad gangen af
kulturministeren med tilslutning fra
Folketingets Finansudvalg.
Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte

7. § 69, stk. 3, ophæves.

regler om licensbetaling for selskaber m.v.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

(juridiske personer).
Stk. 4. Efter forhandling med
socialministeren kan kulturministeren
fastsætte regler om nedsættelse eller
bortfald af licensen for grupper af
personer. Der kan stilles midler til
rådighed af statskassen til dækning af det
indkomsttab, sådanne regler medfører.
§ 69 b. I forbindelse med opkrævning af

8. § 69 b, stk. 1, affattes således:

licens kan DR udøve licenskontrol i

»I forbindelse med opkrævning af licens

forhold til husstande og virksomheder

kan DR udøve licenskontrol i forhold til

m.v., herunder gennem husstands- og

husstande, herunder gennem
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virksomhedsbesøg m.v.

husstandsbesøg mv.«

Stk. 2. Licensinspektører ansat af DR kan

9. I § 69 b, stk. 2, udgår »eller virksomhed

i forbindelse med kontrol som angivet i

m.v.« og »eller virksomheden m.v.«

stk. 1 tilmelde en husstand eller
virksomhed m.v. som licenspligtig, hvis
det konstateres, at husstanden eller
virksomheden m.v. er indehaver eller
bruger af et licenspligtigt apparat.
Stk. 3. Hvis husstanden eller

10. I § 69 b, stk. 3, udgår tre steder »eller

virksomheden m.v. over for DR

virksomheden m.v.«

dokumenterer, at husstanden eller
virksomheden m.v. ikke er indehaver eller
bruger af et licenspligtigt apparat, kan
husstanden eller virksomheden m.v. ikke
tilmeldes som licenspligtig efter stk. 2.
Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte
nærmere regler om kontrol- og
tilmeldingsvirksomhed, jf. stk. 1-3.
§ 70. Det påhviler indehaveren eller
brugeren af et apparat, der kan modtage
og gengive billedprogrammer eller tjenester, der er udsendt til almenheden,
at give DR meddelelse om besiddelsen af
apparatet. Virksomheder, der til
forbrugere sælger eller udlejer apparater,
der kan modtage og gengive
billedprogrammer og -tjenester, der er
udsendt til almenheden, skal give DR
meddelelse om stedfundne salg eller
lejemål. Nærmere regler herom fastsættes
af kulturministeren.
Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte
regler om kontrolafgift for overtrædelse af
stk. 1, 1. pkt. Størrelsen af kontrolafgiften

11. § 70, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
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svarer til det unddragne licensbeløb, dog
minimum 500 kr.
12. Efter § 92 a indsættes i kapitel 12:
»§ 92 b. Kommuner kan yde støtte i form
af tilskud, lån eller garanti for lån til tvprogrammer.
Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte
nærmere regler om tilskud, lån eller
garantier efter stk. 1, herunder om vilkår
for tilskud, lån eller garantier samt om
dokumentation for anvendelsen af tilskud
eller lån.«
§ 93. Med bøde straffes den, der
1) udøver programvirksomhed i strid med
§ 1,
2) distribuerer lyd- eller
billedprogrammer i strid med § 3,
3) overtræder § 6, stk. 1,
4) tilsidesætter anmodninger fremsat af
Radio- og tv-nævnet i medfør af § 39, stk.
4,
5) tilsidesætter en afgørelse i henhold til §
44,
6) undlader at lade sig registrere i
overensstemmelse med § 47, stk. 1,
7) tilsidesætter en afgørelse om indstilling
af programvirksomheden efter § 42, nr. 5,
§ 42 a, stk. 2, eller § 50, stk. 2 eller 3,
8) i gentagne eller grovere tilfælde

13. I § 93, stk. 1, nr. 8, ændres »3. pkt.« til:

overtræder § 70, stk. 1, 1. pkt., eller

»2. pkt.«

forskrifter udstedt i medfør af § 70, stk. 1,
3. pkt.,
9) overtræder § 70, stk. 1, 2. pkt.,

14. § 93, stk. 1, nr. 9, ophæves.

10) overtræder § 85 a, stk. 1,

Nr. 10-14 bliver herefter nr. 9-13.
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11) overtræder § 87 eller pålæg udstedt i
medfør af denne bestemmelse,
12) overtræder § 90, stk. 2,
13) undlader at give adgang til korte
uddrag i henhold til § 90, stk. 3, eller
14) overtræder § 90, stk. 4.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 6,
stk. 2, § 7, § 77, § 85, § 85 a, § 88 og § 90,
stk. 1 og 5, kan der fastsættes straf af
bøde for overtrædelse af bestemmelser i
forskrifterne.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v.
(juridiske personer) strafansvar efter
reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar
2015, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 1, nr. 3 om DR’s bestyrelse,
træder i kraft den 1. januar 2019.
Stk. 3. Kulturministeren fastsætter
tidspunktet for ikrafttræden af § 11 a i lov
om radio- og fjernsynsvirksomhed som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.
Stk. 4. Kulturministeren fastsætter
nærmere regler om gennemførelse af valg
af bestyrelser for de regionale TV 2virksomheder for perioden 2015 til 2018
efter § 36, stk. 3, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 4.

