SAML
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet

Velbesøgt og vellykket høring den 18. september 2008 i Kooperationens Hus
SAML havde i samarbejde med Det Ny Public Service Råd, PSR, og Samarbejdsforum for LytterSeerorganisationerne, SLS, arrangeret en høring med overskriften;
Public Service og public access for alle? Eller er det forældede begreber ifht. Medier til Tiden?
Baggrunden for at arrangere en sådan høring var og er, at hele begrebet for public service er under
kraftig angreb og at de lokale medier så at sige blev skrevet ud af Radio- og Fjernsynsloven ved
indgåelse af det nuværende medieforlig.
De samarbejdende organisationer i SAML ser gerne, at de ikke-kommercielle medier igen bliver
skrevet ind i loven – for eksempel ved en generel public service lov, der også omfatter de ikkekommercielle lokale medier.
Programmet var derfor sammensat således, at der bliver sat fokus på public service – og public
access begreberne. Formålet med høringen er at finde frem til et klart udspil om nødvendigheden af
public service og public access til inspiration for de kommende medieforhandlinger.
Høringen startede med velkomst ved Gitte Thomsen, sekretariatsleder i SLRTV og SAML, med en
særlig tak til Kooperationen for at give husly, til Kulturministeriet for at støtte høringen økonomisk
samt til KODA og Gramex for at sponsere høringen.
Derefter talte specialkonsulent i Kulturministeriet Pernille Rahbek om public service i dansk
mediepolitik. Pernille Rahbek redegjorde bl.a. for hvilke overvejelser og tanker der fra
Kulturministeriets side var ifbm. de seneste ændringer af Radio- og Fjensynsloven. Pernille Rahbek
sluttede sit indlæg ved at komme med en åben invitation til at deltage aktivt i de kommende
debatter om mediestøtteordningen og andre mediepolitiske debatter.
Medieforskeren Ole Prehn, Aalborg Universitet, talte derefter om udviklingen i og status for public
service medierne. Ole Prehn konkluderede sit indlæg med at erklære at public service i Danmark er
en tordnende succes, og at public service kan (og bør) defineres ved følgende, at public service er
det, public service stationerne sender. Og at public service er en envejs kommunikation – medens
public access er en tovejs-dialog.
Bjørn Nørgaard, formand for det Ny Public Service Råd, afsluttede formiddagens program med et
indlæg om PSR’s syn på udviklingen i public service medierne, hvor han bl.a. advarede mod at de
folkelige manifestationer erstattes med markedsgørelse. Hvorfor PSR ser netop de lokale medier
som en nødvendighed for at modgå denne udvikling, især har kommunesammenlægningerne øget
behovet for, at de lokale medier kan virke som public service og public access medier, men for at
disse medier kan løfte opgaven er der behov for et kvalitetsløft.
I den efterfølgende debat kom Per Clausen, MF for Enhedslisten bl.a ind på, hvorfor Enhedslisten,
som det eneste af Folketingets partier, ikke er med i forligskredsen om det nuværende medieforlig.
Det skyldes primært betingelsen om at samtlige i forligskredsen skal anerkende salget af TV2.
Derudover gav Per Clausen tilsagn om at støtte de ønsker og krav, de lokale ikke-kommercielle
medier har til de kommende medieforhandlinger.
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Talerlysten var stor blandt de fremmødte, og der blev bl.a. spurgt ind til repræsentanterne fra
Mediesekretariatet om hvilke tanker og overvejelser der ligger bag, de to forskellige scenarier om
digitalisering af TV, og de ikke-kommercielle Tv-stationers indplacering i MUX1. Erik Nordahl
Svendsen, chefkonsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier, svarede, at formålet med at foreslå
den såkaldte paraplymodel primært var for at decentralisere området igen. (Forslagene fra
Mediesekretariatet samt SAML’s høringssvar kan læses på www.slrtv.dk)
Journalist og redaktør Lasse Jensen, Mennesker og Medier, indledte eftermiddagens program med
et indlæg under overskriften; Tillid er godt – men kontrol er bedre! En overskrift Lasse Jensen
havde valgt for at illustrere sin opfattelse af den nuværende status for public service medierne. Også
Lasse Jensen advarede mod den stigende markedsgørelse / kommercialisering af medierne, en
udvikling i direkte modstrid med public service begrebet.
Høringens sidste indlæg kom fra Lars Peter Melchiorsen, formand for Samarbejdsforum for LytterSeerorganisationerne, SLS, og Bård Hornekær, formand for SAML. Begge kom med bud på
indholdet i en generel public service lov omfattende de ikke-kommercielle lokale medier.
Lars Peter Melchiorsen indledte med nogle citater fra regeringsoplægget Medier til Tiden, hvor det
bla. bliver slået fast, at de elektroniske medier er væsentlige ifht. en fælles referenceramme. Skal
dette mål nåes må der iflg. SLS-formanden kigges nærmere på støtteordningen til de lokale medier,
der er behov for et kvalitetsløft og det kan muligvis opnås gennem en omlægning af støtten, således
at der gives støtte både til drift og til produktion. Et andet parameter kunne være at udvidde de
trykte mediers momsfritagelse til også at omfatte de elektroniske medier. SLS støtter tanken om, at
de lokale medier bør indskrives i loven som public service medier.
Bård Hornekær kom især ind på forskellene mellem de kommercielle medier og de ikkekommercielle, hvor de lokale ikke-kommercielle betrager lytter / seerne som brugere og aktive
medspillere i de lokale demokratiske processer. Men at sameksistensen mellem de forskellige
medier sikrer befolkningen et samlet mangfoldigt medieudbud, som det gælder om at bevare.
Høringen blev afsluttet med at forsamlingen gav sin tilslutning til, at det omdelte dokument, der
ridser nogle hovedpunkter op om hvad en public service kan omfatte, sendes med en velkomsthilsen
til den nye Kulturminister Carina Christensen, K, samt til de mediepolitiske ordførere, Kulturudvalg
og Kulturministerium. Det understreges at dokumentet er vejledende og dermed ikke bindende for
de deltagende organisationer.
Foruden de syv indledere deltog ca. 40 personer i høringen, der var bredt indbudt. Således var
Kulturministeriet, Mediesekretariatet og Gramex repræsenteret, de øvrige deltagere kom fra
forskellige radio- og TV-stationer fra hele landet, samt fra lytter seerorgansationer.
De forskellige indlæg kan høres på www.slrtv.dk, og dokumentet kan læses samme sted.

