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Kulturministeriet. København, den 26. januar 2015.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 4 mio. kr. reserverede
midler, der er afsat til værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder, til andre
formål. Midlerne foreslås tilbageført til DR (»Licensregnskabet«).

b.

Der har siden 2011 været afsat 2 mio. kr. årligt under Kulturstyrelsen til gennemførelse af markedsvurderinger i forbindelse med værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.
Imidlertid har styrelsen indtil nu ikke gennemført værditests (med tilhørende markedsvurderinger),
hvorfor der ultimo 2014 er videreført 8 mio. kr. i Kulturstyrelsen til formålet. Videreførselsbeholdningen er fordelt med 4 mio. kr. som reserveret bevilling og 4 mio. kr. som overført overskud.
Der er i henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 på finansloven for 2015 indarbejdet midler
til Kulturstyrelsen til finansiering af værditests fra 2015 og frem (ligeledes 2 mio. kr. årligt i aftaleperioden), idet det samtidig er besluttet snarest at gennemføre en evaluering af ordningen med henblik
på at foretage nødvendige ændringer. De med medieaftalen afsatte midler vurderes at være tilstrækkelige til at dække omkostningerne ved værditests i aftaleperioden.
I henhold til Medieaftale 2015-2018 har kulturministeren nedsat et sagkyndigt udvalg (»Public Service-udvalget«), som skal udarbejde et grundlag for overvejelser om mediernes rolle i samfundet og
medieverdenen i de kommende år. Udvalget skal i den forbindelse afholde halvårlige temamøder
med relevante interessenter, medieordførerne m.fl. med henblik på afrapportering og dialog inden for
de i udvalgskommissoriet nærmere fastlagte emneområder. Udvalget, der sekretariatsbetjenes af Kulturministeriet, kan til brug for sit arbejde indhente ekspertbistand. Udvalgets arbejde skal være afsluttet inden den 1. januar 2017. De samlede omkostninger forbundet med udvalgets arbejde (bortset fra
den nævnte sekretariatsbistand) forventes at beløbe sig til 3 mio. kr.
De Mediepolitiske ordførere for partierne bag Medieaftale 2015-2018 har i oktober 2014 tilsluttet
sig, at Public Service-udvalget finansieres af det overførte overskud fra bevillingen til gennemførelse
af værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.
Den resterende videreførte beholdning på 5 mio. kr., heraf 4 mio. kr. fra reserverede midler samt 1
mio. kr. fra overført overskud, foreslås tilbageført til »Licensregnskabet« med henblik på, at kulturministeren efter drøftelse med medieaftalekredsen kan disponere dem til andre formål. Udgiften på 5
mio. kr. opføres på § 21.11.11 Kulturstyrelsen (underkonto 10. Almindelig virksomhed).

AK001083

2

Tilbageførslen af den reserverede bevilling på 4 mio. kr. på § 21.11.11. Kulturstyrelsen til DR kræver ny bevillingsmæssig hjemmel.
c.

d.

Anvendelse af reserveret bevilling til andre formål end dem, hvortil der er sket reservation, kræver
fornyet bevillingsmæssig hjemmel, jf. BV pkt. 2.6.7.1.
---

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at anvende 4 mio. kr. reserverede midler, der er afsat til værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder, til andre
formål. Midlerne tilbageføres til DR (»Licensregnskabet«).

f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 26. januar 2015

MARIANNE JELVED
/ Lene Gelting
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 05-02-2015

