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Side 2 

Spørgsmål nr. 292 

Stillet den 7. januar 2008 

 

 

Svar til folketingsmedlem Per Clausen (EL) fra kulturministeren. 

 

Spørgsmål: 

 

" Mener ministeren, at det er rimeligt, at Pinsebevægelsens nye landsdækkende net af 

»lokale« tv-stationer tømmer støtteordningen for lokal-tv i en grad, så mange tv-

stationer får deres tilskud reduceret med 20 pct. og derfor reelt  deres eksistens?" 

 

 

Svar: 

 

Beregningen af det årlige driftstilskud fastsættes på baggrund af  

1) rammen for den afsatte årlige bevilling til formålet, og  

2) det samlede antal ansøgte tilskudsberettigede timer.  

 

Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af stationens selvstændige 

programvirksomhed. Der kan til hver tv-station maksimalt ydes tilskud til 3 timer 

ugentligt.  

 

Der kan alene ydes tilskud til stationer, der har bred kontakt til lokalsamfundet.  

 

Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med vurderingen af ansøgninger lægge vægt på, 

hvor længe stationen har haft regelmæssig udsendelsesvirksomhed.  

 

Programmer, der udsendes som led i networking, dvs. programmer, der udsendes sam-

tidig af flere stationer eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre 

radio- og tv-foretagender om programvirksomheden, kan kun opnå tilskud én gang, 

nemlig af den station, der har produceret programmet. 

 

Det er således det samlede antal berettigede tilskudstimer for det enkelte år, der be-

stemmer, hvor stort tilskuddet til hver enkelt lokal station bliver. Hvis der er flere 

berettigede tilskudstimer i forhold til tidligere, falder tilskuddet pr. time, idet tilskuds-

puljen har en fast størrelse. 

 


