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Kulturministeriet. København, den 15. december 2007.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at indgå en ny aftale med Dan-
ske Dagblades Forening om Dagspressens Finansieringsinstituts opløsning m.m. Aftalen inde-
bærer, at den resterende formue fra likvidationen af Dagspressens Finansieringsinstitut på 24,5
mio. kr. anvendes til undervisningsformål, rejse-, forsknings- og uddannelsesstipendier og ana-
lysevirksomhed på dagbladsområdet. Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. Ifølge § 5 i den gældende aftale af 2. december 2004 mellem Danske Dagblades Forening,
Statsministeriet og Dagspressens Finansieringsinstitut om Dagspressens Finansieringsinstituts
opløsning m.m. forpligter Danske Dagblades Forening sig til:
– at anvende den del af instituttets likvidationsprovenu, som udbetales foreningen, til en ge-

nerel markedsføringsindsats for dagbladene
– at anvende andelen på den nævnte måde inden udgangen af 2008
– at aflægge et af foreningens revisor påtegnet regnskab senest 1. juni 2009 om anvendelsen,

hvilket regnskab aflægges over for Statsministeriet, og
– at betale den del af likvidationsprovenuet, som ikke er forbrugt rettidigt, til statskassen

Efter aftalens indgåelse i 2004 påbegyndte Danske Dagblades Forening en stor kampagne
til fordel for avislæsning, finansieret af de tilførte midler fra det opløste Dagspressens Finan-
sieringsinstitut. Da halvdelen af den planlagte markedsføringskampagne var gennemført, be-
sluttede Danske Dagblades Forenings bestyrelse at indstille kampagnen, fordi resultaterne ikke
levede op til forventningerne. Danske Dagblades Forening satte derefter en evaluering i gang.
På baggrund af denne evaluering konkluderer Danske Dagblades Forening, at den anden halv-
del af kampagnen ikke bør gennemføres. I stedet ønsker foreningen at anvende den resterende
del af det tilførte beløb, ca. 24,5 mio. kr., til at gennemføre aktiviteter, som er til større gavn
for dagbladene. 

Danske Dagblades Forenings bestyrelse har udpeget tre områder, som foreningen ønsker
at fremme ved hjælp af de tilbageværende midler: 
1. »Avisen i Undervisningen«, i alt 9,0 mio. kr.
2. Gennemførelse af analysevirksomhed på dagbladeområdet, i alt 5,5 mio. kr.
3. Donation til Dagspressens Fond til anvendelse til stipendier til uddannelse, videnskabeligt

arbejde og studierejser for ansatte i den danske dagspresse, i alt 10,0 mio. kr.
Med indsatsområdet »Avisen i Undervisningen« ønsker Danske Dagblades Forening at

fremme bevidstheden om avisen og dens egenskaber hos børn og unge. Hvert år gennemføres
et projekt, hvor ca. 30.000 større børn laver deres egen avis. Der udgives undervisningsmate-
riale, gennemføres kurser for lærere og afholdes en årlig konference.

Det andet indsatsområde vedrører støtte til analysevirksomhed og har til hensigt at støtte
udarbejdelsen af analyser af det marked, som dagbladene betjener, herunder analyser af dag-
bladenes læsere og ikke-læsere. Analyserne vil kunne danne grundlag for små og store avisers
overvejelser om produktudvikling og -omlægning.

Det tredje indsatsområde, som Danske Dagblades Forening ønsker at prioritere, er Dags-
pressens Fond, der yder økonomisk støtte til uddannelse, videnskabeligt arbejde og studierejser
for ansatte med virke i den danske dagspresse. Ved at tilføre fonden midler vil Danske Dag-
blades Forening gøre det muligt i højere grad at støtte forskning og andre aktiviteter til gavn
for dagbladene.
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 Kulturministeriet kan tilslutte sig den ændrede anvendelse af restprovenuet. Ændringen
kræver imidlertid, at der foretages en korrektion af § 5 i den foreliggende aftale, således at det
fremgår, at Danske Dagblades Forening kan benytte midlerne til de angivne formål. 

Med henblik på at give Danske Dagblades Forening mulighed for en hensigtsmæssig an-
vendelse af midlerne fra Dagspressens Finansieringsinstitut er det Kulturministeriets vurdering,
at der ikke bør indføres en tidsmæssig begrænsning for midlernes anvendelse. I stedet skal Dan-
ske Dagblades Forening senest 6 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår aflevere et
revisorpåtegnet regnskab til Kulturministeriet vedrørende anvendelsen af midlerne til de to før-
ste formål og et eksemplar af årsopgørelsen for Dagspressens Fond. Hvad angår de efter den
gamle aftale anvendte midler, skal der inden udgangen af 2008 fremsendes et revisorpåtegnet
regnskab.

Der er Kulturministeriets vurdering, at der ikke er administrative eller økonomiske bindin-
ger i forarbejderne til den gældende aftale af 2. december 2004, der hindrer en sådan ændring
af aftalen.

c. Sagen forelægges for at Kulturministeriet snarest muligt kan indgå en ændret aftale med
Danske Dagblades Forening, som sikrer, at den resterende formue anvendes mest hensigts-
mæssigt.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Kulturministeriet indgår en
aftale med Danske Dagblades Forening om anvendelsen af restprovenuet fra likvidationen af
Dagspressens Finansieringsinstitut. 

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BRIAN MIKKELSEN
/ Ane Kathrine Lærkesen

Til Finansudvalget.
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