Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen

Mediebilledet undergår i disse år en hastig forandring, og nye aktører dukker op
på digitale platforme, der medfører ændringer i borgernes medieforbrug. Vi abonnerer på filmtjenester, sportskanaler mv. som aldrig før, da medieudbuddet er
blevet større og mere varieret. Det åbner dørene for nye muligheder, men stiller
samtidig store krav til produktion og distribution af dansk medieindhold og medieproducenter, der skal finde en rolle i et bredere og konkurrencepræget marked.
Danmark har brug for moderne, varierede og stærke public service-tilbud, der
leverer dansksprogede nyheder, historieformidling og kultur på de platforme, som
danskerne bruger. Regeringen vil snarest fremlægge sit udspil til forhandlinger om
en ny mediepolitisk aftale fra 2019 og frem. Men allerede nu er der nogle forhold,
som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om som forudsætninger for det
kommende medieforlig.
En socialt balanceret finansiering af public service
Medielicensen er i dag socialt ubalanceret, eftersom enlige skal betale det samme
som husstande med flere personer – upåagtet at større husstande har et større
medieforbrug. Dertil kommer, at der i det nuværende system er tusindvis af sortseere, der dermed i dag ikke bidrager til vores fælles public service.
Parterne er derfor enige om at afskaffe medielicensen, så licensen gradvist erstattes af finansiering gennem en mindreregulering af personfradraget for alle, der er
fyldt 18 år. Med ændringen kan sortseere ikke længere undgå at bidrage til finansieringen, ligesom særligt enlige vil opnå en lempelse. Medielicensen vil være fuldt
afskaffet fra 2022.1 Efter omlægningen vil der ikke længere være behov for en
administrativt tung og dyr licensadministration, ligesom finansieringen af vores
fælles public service fremover vil være bedre socialt afbalanceret.
Omlægningen fra licensfinansiering til finanslovfinansiering vil ikke ændre ved
DR’s grundlæggende uafhængighed. De politiske og økonomiske rammer for
DR’s virksomhed fastlægges via flerårige medieaftaler for hele medieområdet og
via en public service-kontrakt, der beskriver de konkrete opgaver, DR forpligtes til
at løfte.
Parterne er enige om, at der indføres en ny mediecheck til pensionister, som i dag
er berettiget til nedsat licens, så også pensionister, der i dag har nedsat licens, oplever en gevinst ved omlægningen. Mediechecken udgør i 2025 ca. 900 kr. (2018niveau) og tildeles folkepensionister samt førtidspensionister (tilkendt før 1. januar
2003) med en personlig tillægsprocent på 100. Mediechecken reguleres årligt med
satsreguleringsprocenten og er indkomstskattepligtig, men indgår ligesom den
supplerende pensionsydelse (ældrechecken) ikke i grundlaget for indkomstmålretning af boligstøtten. Mediechecken indfases gradvist i takt med udfasningen af
medielicensen.

Der er taget højde for statens reducerede momsindtægter som følge af omlægningen. Det er endvidere forudsat, at de
institutioner, der i dag har fradrag for købsmoms, kompenseres fuldt ud for tabet af momsfradrag.
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Parterne er derudover enige om at forbedre forholdene for pensionister i forbindelse med finansloven for 2019. Ud af provenuet fra besparelsen på DR reserveres en pulje på 116 mio. kr. fuldt indfaset, der øremærkes til en forbedring af pensionisternes rådighedsbeløb.
Der igangsættes frem mod finansloven for 2019 et analysearbejde, der skal komme med forslag til forbedringer af forholdene for pensionister. Puljen til forbedring af vilkårene for pensionister vil bruges til at medfinansiere forslagene.
Der afsættes yderligere en pulje på 77,3 mio. kr. fuldt indfaset til medieinitiativer.
Puljen finansieres af en del af provenuet fra reduktionen af tilskuddet til DR. Provenuet udmøntes i forbindelse med det kommende medieforlig.
Aftaleparterne noterer sig, at blinde og stærkt svagsynede i dag kan blive berettiget
til fritagelse for medielicens. Isoleret set vil en omlægning af medielicensen således
ikke tilgodese denne gruppe. Der afsættes derfor en pulje til initiativer målrettet
blinde og stærkt svagsynede personer på 10 mio. kr. årligt fra 2019. Den konkrete
udmøntning aftales mellem parterne.
Fokusering af DR
Aftaleparterne er enige om, at DR varetager opgaver, der er en kulturbærende del
af det danske samfund, og at DR skal videreføres som Danmarks centrale udbyder
af public service. Men der er behov for en bedre balance mellem DR og private
medieudbydere. DR skal derfor fokusere klarere på grundlæggende public service
og dermed et stærkere fokus på DR’s kerneopgaver.
Den offentlige finansiering af DR reduceres derfor med 20 pct. i perioden 20192023 i forhold til 2023, når der er taget højde for den forventede licensudvikling.
Reduktionen på 20 pct. af tilskuddet i 2023 indfases ligeligt over perioden. Af
tabel 1 fremgår tilskuddet til DR efter reduktionen i perioden 2019-2023.
Tabel 1
DR’s tilskud i perioden 2019-2023 i medfør af aftalen
Mio. kr., 2018-priser
1. Tilskud til DR efter forventet licensudvikling
2. Reduktion på 20 pct. af 2023-tilskud

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.767,5

3.790,9

3.811,4

3.830,1

3.848,2

3.865,6

-

-154,6

-309,2

-463,9

-618,5

-773,1

3.767,5

3.636,3

3.502,2

3.366,2

3.229,7

3.092,5

- Heraf finanslovbevilling

0,0

909,1

1.751,1

2.524,7

3.229,7

3.092,5

- Heraf licensfinansiering

3.767,5

2.727,2

1.751,1

841,6

0,0

0,0

3. Tilskud efter reduktion

Anm.: I overgangsperioden (2019-2021) vil tilskuddet udgøres af både finanslovbevillinger og licensfinansiering
grundet fireårig (lineær) udfasning af medielicensen. Der tages i tilskuddet til DR højde for, at antallet af
husstande (og dermed licensbetalere) forventes at stige svarende til antal voksne over 18 år. Den angivne
licensfinansiering er behæftet med usikkerhed og er det forudsatte provenu efter hensættelse til tab på
licensdebitorer mv. Tilskuddet i 2018 er det forudsatte tilskud og afhænger af det inddrevne licensprovenu i
2018 (2018 er med i tabellen som referenceår). Reduktionen i 2019-2023 indfases lineært. Afvigelser ved
summeringer skyldes afrundinger.

