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Det danske medielandskab 

         efter ´Medieaftalen 2019-2023´. 
 

DM’s lokaler Akademikerhuset, Åboulevarden 23, 2. sal Aarhus C. 

Tilmelding senest den 14. november på joergen.eie@gmail.com. Ledsager er velkommen. 

 

A. Nyheder fra bestyrelsen 

 

B. Det danske medielandskab efter ´Medieaftalen 2019-2023´. 
 v/ Per Jauert, Lektor emeritus. Institut for Kommunikation og kultur. Medievidenskab & 

Journalistik. Aarhus Universitet.  

Om foredraget oplyser oplægsholder følgende: 

Frem til 1990 blev licensen og de økonomiske rammer for DR og TV2/DANMARK fastsat årligt af Folketinget. 

For at give de to public service-institutioner adgang til at kende deres økonomiske rammevilkår for mere end ét 

år ad gangen- og dermed have bedre muligheder for at planlægge over en længere tidshorisont- blev licensen 

fastlagt for fire år ad gangen.  De politiske aftaler om licensens størrelse udviklede sig til brede mediepolitiske 

aftaler, fordi partierne bag aftalerne ønskede indflydelse på licensmidlernes anvendelse og mere specifikt de 

opgaver, som public service-stationerne skulle prioritere i lyset af den mediepolitiske udvikling, nationalt og 

internationalt. Med et par undtagelser har alle medieaftaler været brede og omfattet næsten alle partier i 

Folketinget. Medieaftalen 2015-2018 omfattede for første gang alle Folketingets partier, og der var dermed skabt 

konsensus, både om institutionernes opgaver og om de økonomiske rammer, der krævedes for at løse dem.  

 

Med Medieaftalen 2019-2023 skete der et brud med denne konsensus, specielt vedrørende DR’s størrelse, 

opgaver og finansiering. Udslagsgivende var udspillet fra Dansk Folkeparti om at reducere licensen til DR med 

20 % over de fire år, samtidig med at finansieringen af public service i 2019-2022 omlægges fra licens til skat. 

Dermed var der etableret et markant mediepolitisk skel mellem de to blokke i Folketinget.  

 

Foredraget vil bl.a. beskæftige sig med disse spørgsmål: 
• Hvad er baggrunden for dette markante skift i de borgerlige partiers holdning til public service og DR? 

• Hvilke konsekvenser får medieaftalen for DR’s muligheder for at varetage kerneopgaverne, som de er 

beskrevet i radio- og fjernsynsloven § 10? 

• Er der med medieaftalen og DR’s public servicekontrakt lagt op til en øget politisk styring af DRs  

programaktiviteter?  

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 
Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 5. december: 

Generalforsamling samt introduktion til maleren Agnes Sloth Møller  
v/ Claudine Stensgaard. Forfatter og mag.art. i kunsthistorie. 
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