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Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel
af det samlede danske mediebillede

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel
lokal-tv 2017

”Dansk folkeoplysning skal give os
digitale skaberkompetencer og
gøre os til ansvarlige borgere”

Se Kanal Hovedstaden live og on-demand på www.kanalhovedstaden.dk
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1. Demokrati og borgernes adgang til TV mediet
Demokrati og medindflydelse i forbindelse med tv mediet handler ikke alene om public
services tv, men lige så meget om public acces altså borgernes adgang til tv mediet i Danmark.
Det er klart i almenhedens interesse, at borgere og foreninger i et demokrati kan få deres
synspunkter formidlet på tv, og komme i dialog med andre medborgere og de ansvarlige
politikere på alle niveauer.
Tv mediet har stor troværdighed og er let tilgængeligt både via traditionel tv distribution - og
via internettet og mobil.
Ikkekommerciel lokal-tv er uden tekniske og kommercielle hindringer og hensyn, tilgængeligt
for alle i Danmark og er derfor en vigtigt demokratisk platform for dialog og information i
samfundet.

2. Forslag til ny medieaftale om ikkekommerciel lokal-tv
Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske
mediebillede. Digital dannelse og digitale deltagelse er en del af den danske kulturarv fra
Grundtvig og højskolebevægelsen til folkeoplysning og demokratisk engament. I en global
verden fyldt med falske nyheder er der brug for konkret lokalt indhold, der styrker
sammenhængskraften i Danmark.
Forslag til ny medieaftale om ikkekommerciel lokal-tv:
1. Public Acces og Lokal forankring
Programkvalitet og geografisk forankring i regionerne skal være i fokus. Der skal lægges
vægt på, at tilladelseshaver har et reelt publikum af en vis størrelse som målgruppe i et
geografisk område. Sendesamvirkerne pålægges public access 3,5 time per uge, hvor
borgere og Ngo-er kan få afviklet deres programmer.
2. Digital Follkeoplysning
Kanal Hovedstaden ydes et tilskud på 5 mio kroner årligt til pilotprojektet Digital
Folkeoplysning. Dette projekt har til formål at afprøve samspillet mellem flow-tv og VoD
på nettet i samarbejde med civilsamfundet og borgere med særlige behov. Der oprettes
et HbbTV* programbibliotek i tilknytning til dette projekt. Der ydees et tilskud på 5 mio
kroner årligt til dette projekt.
3. Tv til borgere med særlige behov
Sendesamvirkerne pålægges at afvikle 3,5 time pr uge til producenter at tv til borgere
med særlige behov, så hele denne målgruppe inkluderes i ikkekommerciel lokal-tv
4. Distribution
Der sendes kun ikkekommerciel lokal-tv på kanalen 24/7, idet Tegnsprogskanalen
flyttes. Ikkekommerciel lokal-tv omfattes af must-carry og antenneforeninger skal
informere om kanalen. Der afsættes HD-kapacitet i det digitale sendenet til
ikkekommerciet lokal-tv. Regulering af ”must carry” reglerne for at sikre at alle til en tv kanal
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hørende tjenester inklusiv HbbTV fremføre komplet og uændret i alle tv distributionsnet.

5. Regelforenkling og stabile rammebetingelser
Men tilskudsordningen og rammebetingelserne for ikkekommerciel lokal-tv skal
forenkles og gøres mindre bureaukratisk. Det nuværende tilladelsessystem skal
erstattes af en ordning der bygger på mere armslænge til Radio-og tv-nævnet.
Tilladelsesindehaverne skal sikres flerårige stabile økonomiske rammevilkår. Antallet af
genudsendelser nedsætte til 3 ud af 10 timer pr. tilladelse.
Der udstedes 10-årige tilladelser til ikkekommerciel lokal-tv.
6. Økonomi.
Der afsættes 55.5 mio kroner( 37 tilladelser) årligt til ikkekommerciel lokal-tv i en
selvstændig pulje. 1.5 mio kroner per sendetilladelse fra 2019.
Der afsætte en pulje på 7.4 mio kroner, 200.000 kroner per tilladelse som ydes som et
tilskud til Sendesamvirket. Dette tilskud har til formål at sikre stabilitet og kvalitet og
skal finansiere public access, uddannelse, programafvikling og markedsføring.
Tilskudsbeløbene reguleres iht. licensen og udbetales som et minimum i aftaleperioden.

3. HbbTV - internet tv via broadcast tv kanal
Broadcasterne har med HbbTV fået mulighed for at tilgængeliggøre internet baseret indhold på Smart
tv ved hjælp af HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) standarden, en funktionalitet som findes i alle
nyere Smart tv i Danmark uanset fabrikat.
En HbbTV app / tjeneste er koblet op til en broadcast tv kanal, hvor broadcaster / tv stationen der
sender på pågældende kanal har den fulde kontrol over indhold, program og tjenester.
HbbTV får live tv, on demand og internet tv til at smelte sammen enkelt og brugervenlig ved at man kun
skal bruge tv fjernbetjeningen hvormed kapacitet og muligheder udvides.
Ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen når man ser en live tv kanal, f.eks. Kanal
Hovedstaden, som har en tilknyttet HbbTV tjeneste, kan man let og enkelt skifte mellem live tv og
internet baseret web-tv f.eks. On Demand tv eller live tv via internet.
DR har i dag alle deres programmer som er tilgængelige via internettet på DRTV, også tilgængelige på
Smart tv via den røde knap på fjernbetjeningen.
DRTV via Smart tv er meget populær og har et stigende brugstal, (trods der ikke er lavet meget
markedsføring for netop HbbTV tjenesten).
Se DR præsentationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=eb8mC2IR3bY
En forudsætning for at seerne kan få adgang til HbbTV tjenester som DRTV via et almindeligt Smart tv
er, at alt data tilhørende et tv signal bliver fremført i sendenettet ud til tv modtageren. Der er derfor
behov for at få reguleret ”must carry” reglerne for at sikre at alle til en tv kanal hørende tjenester
inklusiv HbbTV fremføres komplet og uændret i alle tv distributionsnet.
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HbbTV er en international åben standard hvilket er inkluderet i NorDig specifikationen som er den
fælles nordiske standard for tv distribution og tv modtagere i Norden.
Links: https://nordig.org/ og http://hbbtv.org/
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