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IKIIN sagsnr. 2016 - 5723  

RETTELSESBLAD 

 

Erstatter forslag af 2. august 2016 

(Med rettelsesbladet sker der en ensretning af den brugte betegnelse for ”medier” i den grøn-

landske version af forslaget.) 

 

Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

1.1. Den overordnede baggrund for forslaget 

Naalakkersuisut har efter drøftelse af de gældende mediestøtteordninger med repræsentanter 

for de trykte og skrevne internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier fundet det hensigts-

mæssigt, at mediestøttereglerne fastsættes af Inatsisartut ved særskilt lovgivning herom. 

 

De gældende ordninger er reguleret ved bekendtgørelser, der er fastsat af Naalakkersuisut 

med hjemmel i de gældende regler om kultur- og fritidsvirksomhed. Der henvises herom til 

beskrivelsen af gældende ret i afsnit 2a. 

 

Ved en regulering på lovniveau sikres det, at mediestøttereglerne har en parlamentarisk for-

ankring, samt at reglerne således også kun vil kunne ændres, hvis der er parlamentarisk til-

slutning hertil. Dette vil i udgangspunktet sikre en større sikkerhed for, at mediestøttereglerne 

ikke jævnligt ændres. For medierne vil dette betyde bedre muligheder for langsigtet planlæg-

ning, herunder investering i udvikling af produktionsapparatet.  

 

Formålet med forslaget er overordnet at sikre og fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af 

nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af demokratiet og 

den demokratiske debat.  

 

Den foreslåede mediestøtteordning skal således medvirke til at sikre, at der er et bredt udbud 

af medier og nyhedsformidling, såvel nationalt som lokalt, og at mangfoldigheden sikres in-

den for de enkelte medieplatforme og på tværs af platformene. Den offentlige mediestøtte skal 

understøtte og fremme mangfoldigheden af publikationer og alsidigheden i deres indhold. 

Ordningen er indholdsmæssigt baseret på en videreførelse af de gældende mediestøtteordnin-

ger om projekttilskud og om produktionsstøtte i form af driftstilskud.  

 

1.2. Hovedlinjerne i lovforberedelsen  

Departementet har i det lovforberedende arbejde været i dialog med repræsentanter for medi-

erne, herunder drøftelse med de forskellige medieaktører til et medieseminar i juni 2015. 



 

2 

 

Endvidere er mediernes synspunkter indgået i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelsen 

af de 2 bekendtgørelser, som ligger til grund for denne lov.  

 

1.3. Forslagets indhold i generelle træk 

Forslaget fastslår, at Naalakkersuisut kan yde mediestøtte i form af enten projekttilskud eller 

driftstilskud. I forslaget defineres, hvad der forstås ved de to tilskudsformer. Forslaget fast-

sætter desuden, at tilskud ydes inden for en på finansloven fastsat bevilling til projekttilskud 

henholdsvis driftstilskud. 

 

Det fastsættes desuden, hvilke medietyper, der kan modtage tilskud. 

 

Der fastsættes nogle fælles betingelser for tilskud og særskilte tilskudsbetingelser for de to 

tilskudsordninger.  

 

Desuden fastsættes det for de to tilskudsordninger, hvilket anvendelsesområde der er for hver 

ordning, og hvem der træffer afgørelse om tildeling af tilskud. Herudover tillige regler om 

ansøgningsprocedure, regnskabs- og revisionskrav, administration, tilsyn og sanktioner.  

 

Med ganske få ændringer svarer forslaget indholdsmæssigt til de gældende regler for de to 

tilskudsordninger. Der henvises herom til beskrivelsen af hovedpunkterne i forslaget i afsnit 

2b. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

a) Gældende ret 

Gældende lovgivning består af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og 

fritidsvirksomhed, som dog ophæves 1. januar 2017 ved ikrafttræden af Inatsisartutlov nr. 5 af 

6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed. Yderligere er gældende regler fastsat i Selvsty-

rets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud og Selvstyrets bekendtgørelse 

nr. 10 af 26. maj 2016 om driftstilskud til trykte landsdækkende medier.  

 

Det fremgår af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed, 

at Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan yde støtte til litteratur, herunder avis- og blad-

virksomhed og andre lokale eller landsdækkende aktiviteter eller foranstaltninger af almen 

kulturel og folkeoplysende karakter. I forordningens § 31 er det bestemt, at Landsstyret kan 

fastsætte regler om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed. 

 

Af den gældende bekendtgørelse om medietilskud fremgår, at tilskud kan gives til projekter, 

der har til formål at fremme den skrevne, herunder internetbaserede, formidling af samfunds-

mæssige oplysninger, den demokratiske debat og alsidighed i mediebilledet. Tilskuddet kan 

ydes til etablering eller udvikling af projekter, der iværksættes og gennemføres af uafhængige 

trykte eller skrevne internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier, hvis indhold er redigeret til 

et grønlandsk publikum eller har et grønlandsk perspektiv på udenlandske begivenheder.  
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I bekendtgørelsen er der opstillet en række betingelser for tildelingen af projekttilskud, herun-

der at der ikke kan ydes tilskud til medier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner 

eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Der er yderligere indlagt et støtteloft 

på 70 %, der skal sikre, at medier har en vis egenfinansiering.  

 

Der stilles i bekendtgørelsen krav om, at mediet for at kunne modtage støtte skal være et selv-

stændigt medie. For at sikre, at støttede medier grundlæggende har et redaktionelt miljø, der 

kan understøtte en samfundsmæssig ønskelig nyhedsproduktion af tilstrækkelig kvalitet, er 

det bestemt, at mediet skal have mindst tre lønnede redaktionelle årsværk, inklusive den an-

svarshavende redaktør, for at komme i betragtning til projektstøtte. 

 

Endvidere indeholder bekendtgørelsen regler om tildelingsudvalget. Udvalget behandler an-

søgninger og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. Reglerne regulerer desuden udvalgets 

sammensætning, funktionsperiode, konstituering samt regler om sekretariat og vederlæggelse. 

 

Bekendtgørelsen indeholder regler om proceduren for ansøgning af projekttilskud og regler 

om udarbejdelse af regnskab og revision, herunder et krav om at regnskaber skal revideres af 

en statsautoriseret revisor, når der er givet tilskud på 150.000 kr. eller derover.  

 

Endelig er der i bekendtgørelsen fastsat regler om administration, tilsyn og sanktioner. Tilsy-

net for anvendelse af tilskud og overholdelse af bekendtgørelsens regler ligger hos tildelings-

udvalget. Udvalget har mulighed for at stoppe en udbetaling af tilskud eller kræve et tilskud 

helt eller delvist tilbage på nærmere bestemte betingelser. 

 

Af den gældende bekendtgørelse om driftstilskud til trykte landsdækkende medier fremgår, at 

der kan ydes et årligt driftstilskud til landsdækkende, trykte uafhængige medier. 

 

I bekendtgørelsen er der opstillet en række betingelser for tildelingen af driftstilskud, herun-

der at mediet skal være landsdækkende, udkomme mindst 1 gang pr. uge og være i trykt form. 

Der kan ikke ydes tilskud til medier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller 

af offentligt finansierede selskaber eller lignende.  

 

Der stilles i bekendtgørelsen krav om, at mediet for at kunne modtage støtte skal være et selv-

stændigt medie. For at sikre at støttede medier grundlæggende har et redaktionelt miljø, der 

kan understøtte en samfundsmæssig ønskelig nyhedsproduktion af tilstrækkelig kvalitet, er 

det bestemt, at mediet skal have mindst tre lønnede redaktionelle årsværk, inklusive den an-

svarshavende redaktør for at komme i betragtning til driftsstøtte. 

 

Endvidere indeholder bekendtgørelsen regler om regnskab, ansøgningsprocedurer og udbeta-

ling af driftsstøtte. Indsendelse af revisorpåtegnet regnskab mv. skal ske senest samtidig med 

indsendelsen af ansøgning. Driftstilskud kan søges 1 gang årligt, og den samlede bevilling på 
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finansloven udmøntes til fulde, når der efter reglerne kan udbetales tilskud til minimum 1 an-

søger. 

 

b) Forslaget 

Forslaget består helt overvejende i en videreførelse af allerede gældende regler. 

 

Som noget nyt fastsættes det, at der oprettes en finanslovskonto for hver støtteordning. 

Det er desuden fastsat, at bevillingen til driftstilskud kan opdeles i 2 puljer, hvis fordeling 

fastsættes på finansloven. Den ene pulje kan omfatte medier, der udkommer mindst 1 gang 

ugentligt. Den anden pulje kan omfatte medier, der udkommer sjældnere end 1 gang ugentligt 

men dog mindst 1 gang månedligt. Driftstilskud kan tildeles forholdsmæssigt inden for hver 

pulje på baggrund af hvert medies antal udgivelser i støtteåret, der opfylder betingelserne for 

tilskud, sat i forhold til det samlede antal tilskudsberettigende udgivelser inden for puljen i 

støtteåret.  

 

Den samlede bevilling for hver pulje udmøntes til fulde, hvis der blot er mindst 1 ansøger, der 

opfylder betingelserne for tilskud. Eventuelle ubrugte midler fra den ene pulje kan overføres 

til uddeling i den anden pulje. 

 

Desuden er det foreslået, at kravet om, at mediet skal rumme minimum 3 årsværk, når ansøge-

ren har opstartet sin virksomhed i ansøgningsåret eller året inden ansøgningsåret, også skal 

gælde for driftstilskud. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget antages ikke at medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for det of-

fentlige, da forslaget helt overvejende består i en videreførelse af allerede gældende regler. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Efter gældende ret kan driftstilskud kun ydes til medier, der udkommer i trykt form mindst en 

1 gang ugentligt. I forslaget er intervallet ændret til medier, der udkommer i trykt form mindst 

en 1 gang månedligt. Afhængigt af antallet af ansøgere vil nogle virksomheder kunne få min-

dre i tilskud end efter de gældende regler, forudsat at driftstilskudsbevillingens størrelse er 

uændret. Til gengæld åbner forslaget op for, at flere virksomheder, vil kunne komme i be-

tragtning til driftstilskud. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.  

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 
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Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har været i høring i perioden 26. maj 2016 til og med 30. juni 2016 hos følgende 

høringsparter: 

 

Formandens Departement, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Finansdepar-

tementet, Råstofdepartementet, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departemen-

tet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale 

Anliggender, Departementet for Sundhed, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, 

Udenrigsdirektoratet, KNR, Kulturministeriet, NUSUKA, Grønlands Erhverv, SIK, Medie-

forbundet i Grønland, Akademikernes Sammenslutning i Grønland, Foreningen for lokalradio 

og TV, Sermitsiaq AG, Grønlands Forfatterforening, Sprogsekretariatet, Ilisimatusarfik, Iglo 

Magazine, qeqqa.gl og Q-offset. 

 

Der er i forbindelse med høringen modtaget høringssvar fra: 

Formandens Departement, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for 

Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Finansdepartementet, Sermitsiaq 

AG og Grønlands Erhverv. 

 

De indkomne høringssvar og forslagets lovtekniske gennemgang har givet anledning til enkel-

te ændringer i forslaget. Der er således foretaget en indskrænkning af forslagets § 1, stk. 4, 

hvor sidste punktum er udgået. I forslagets § 18, er stk. 1 og 2 ændret til kan-bestemmelser. 

Desuden er kravet om, at ansøgninger skal være skriftlige, og at ansøger skal oplyse sin bank-

konto, udvidet til også at gælde ansøgninger om projekttilskud.  

 

Derudover er der foretaget enkelte ændringer og præciseringer i bemærkningerne.  

  

De enkelte høringssvar er kommenteret i høringsnotatet, som er vedlagt som bilag 1. 

 

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter, hvordan mediestøtte i henhold til loven kan ydes. For en uddybning 

af bestemmelsens baggrund og formål henvises til forslagets generelle bemærkninger. 

 

Formuleringen ”der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte” skal forstås sådan, at me-

diestøtte alene kan ydes efter ansøgning. Den passive form ”der” er valgt, da tilskud efter de 
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to ordninger ydes af to forskellige, nemlig tildelingsudvalget for så vidt angår projekttilskud 

og Naalakkersuisut for så vidt angår driftstilskud.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastsætter, hvad der forstås ved projekttilskud.  

 

Bestemmelsen omfatter handlinger eller virksomhed, som ansøgeren tager initiativ til og 

iværksætter.  

 

Der skal være tale om, at aktiviteten kan afsluttes inden for et på forhånd anslået afgrænset 

tidsrum, og at det står klart ved tidspunktet for indgivelse af ansøgningen, hvad det endelige 

resultat af aktiviteten forventes at blive. 

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastsætter, hvad der forstås ved driftstilskud.  

 

Den foretagne opregning af udgifter til løbende drift er ikke udtømmende. Løbende drift skal 

ses som modsætning til projektorienterede aktiviteter, der ikke indgår som en naturlig del af 

virksomheden. 

 

Til stk. 4 

Bestemmelsen angiver finansieringsgrundlaget for mediestøtteordningen. Dette er som hidtil 

Landskassen via bevilling fastsat på finansloven.  

 

Bestemmelsen fordrer, at der skal være 2 separate bevillinger, der er målrettet hver sin til-

skudsordning. Dette er begrundet i, at det findes hensigtsmæssigt, at det er Inatsisartut, der i 

forbindelse med vedtagelsen af finansloven fastsætter, hvor store bevillinger, der skal anven-

des til hver af de to ordninger.  

 

Til § 2 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, hvilke typer medier, der kan opnå støtte efter loven.  

 

For en uddybning af bestemmelsens baggrund og formål henvises til forslagets generelle be-

mærkninger. For en uddybning af de enkelte dele af bestemmelsen henvises til bemærknin-

gerne til stk. 2-5, da de enkelte dele er defineret i disse stykker.  

 

Bestemmelsens sidste led er begrundet i ønsket om, at den mængde af personer, der er eller 

kan forventes at blive købere eller brugere af mediet, har et vist kendskab og tilknytning til 

Grønland eller grønlandsk kultur. Det forventes dermed, at mediet bearbejder tekst eller bille-

der m.v. til en helhed ved bl.a. at udvælge, tilpasse og sammenstille delene, så indholdet retter 
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sig mod personer, som tilhører denne personkreds. Ved mediets bearbejdning af udenlandske 

begivenheder forudsætter bestemmelsen, at indholdet vinkles, så det har relevans for samme 

personkreds. 

 

Til stk. 2 

Med ”selvstændig chefredaktion” forstås en lille gruppe af mediets tilknyttede personale, som 

leder redaktionen udelukkende på det aktuelle medie.  

 

Til stk. 3 

Begrænsningen, som er fastsat i nr. 1, gælder for alle former for ejerskabskonstruktioner, her-

under indirekte ejerskab, hvor et medie reelt ejes helt eller delvist af offentlige myndigheder, 

institutioner, eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. 

 

Et selskab betragtes som offentligt finansieret, såfremt den offentlige støtte udgør 50 procent 

eller mere af den samlede drift. Der kan tages hensyn til særlige finansieringsforhold, hvor det 

er åbenbart, at der er tale om en offentlig institution eller et offentligt finansieret foretagende. 

 

Bestemmelsen i nr. 2 er fastsat med henblik på at sikre uafhængighed af særinteresser. 

Begrænsningen gælder for alle former for ejerskabskonstruktioner, herunder indirekte ejer-

skab, hvor et medie reelt ejes med halvdelen eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager-, bran-

che- eller interesseorganisationer, herunder politiske partier. 

 

Til stk. 4  

Med udtrykket ”lignende publikationer” menes udgivelser, som gengives eller mangfoldiggø-

res på papir, og som udkommer med regelmæssige mellemrum. 

 

Til stk. 5 

Med ”internetbaserede medier” forstås medier, hvis publikationer udgives på en hjemmeside 

på internettet. 

 

Med ”mindre omfang” forstås, at billeder og lyd ikke må udgøre hovedbestanddelen af medi-

ets udgivelser, men at de gerne må indgå som en del af udgivelsen. 

 

Til § 3 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen angiver betingelser, der er fælles for begge tilskudsordninger.  

 

I nr. 1 forstås hjemsted som den by eller bygd, hvor mediet har sin adresse. Et hovedelement i 

begrebet hjemsted i Grønland er eksistensen af et fast forretningssted. Desuden at mediet kan 

retsforfølges ved Grønlands domstole og er underlagt fuld skattepligt i Grønland. Såfremt 
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mediet er registreret på flere adresser, må hjemstedet anses for at være der, hvor mediet har sit 

hovedkontor. 

 

Der er i nr. 2 lagt vægt på, at redaktionen i hele støtteperioden skal have en ansvarshavende 

redaktør, idet der i det redaktionelle fællesskab skal være én, som har ansvaret for nyhedsme-

diets indhold. 

 

I nr. 3 er det fastsat, at redaktionen skal bestå af et vist antal redaktionelle medarbejdere. Det 

samlede timetal inklusiv den ansvarshavende redaktørs timeantal skal udgøre mindst tre års-

værk, medmindre ansøgeren har opstartet sin virksomhed i ansøgningsåret eller året inden 

ansøgningsåret. 

 

I opgørelsen af antal årsværk indgår lønnede og indholdsproducerende medarbejdere, herun-

der lønnede praktikanter, samt redaktionelle ledere med kreativ redaktionel slutproduktion 

med det pågældende nyhedsmedie som hovedopgave. Der er intet til hinder for, at årsværkene 

deles mellem flere medarbejdere, hvis blot medarbejdernes samlede timetal svarer til mindst 

tre fuldtidsstillinger. Heller ikke den ansvarshavende redaktør skal nødvendigvis være ansat 

på fuld tid, idet såvel redaktør som medarbejdere således kan være deltidsansatte. Freelance-

medarbejdere tæller derimod ikke med i de tre årsværk. 

 

Det er fundet hensigtsmæssigt at lempe kravet på mindst 3 årsværk i virksomhedens opstarts-

periode, da opstart af et medie ellers vil kræve en uforholdsmæssig stor startkapital. 

 

Det fastsættes i nr. 4, at der skal være en vis andel af mediets samlede indhold, der er selv-

stændigt journalistisk bearbejdet netop til det pågældende medie. Kravet har et omfang, hvor 

mindst halvdelen af det redaktionelle stof skal være selvstændigt journalistisk bearbejdet med 

henblik på offentliggørelse i den pågældende publikation. 

 

Med ”selvstændigt journalistisk bearbejdet stof” forstås produktion, der er aftalt med mediet, 

publiceret i og betalt af mediet. Produktionen skal tillige være igangsat, udført af eller for me-

diet. Derimod vil ren gengivelse eller let redigering af bureaustof, som f.eks. afskæring af 

afsnit eller ændring af billedstørrelse, listestof, indkøbte tegneserier, debatindlæg m.m., ikke 

blive betragtet som selvstændigt journalistisk bearbejdet redaktionelt stof. 

 

Særligt internetbaserede nyhedsmedier benytter sig af brugergenereret indhold, herunder 

blogindlæg, som også kan være skrevet af læsere, der kommenterer nyhedsmediets indhold 

eller debatterer mere frit. Dette betragtes alene som indhold, der er selvstændigt journalistisk 

bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende medie, hvis den pågældende 

blogger er fast tilknyttet og aflønnet af nyhedsmediet. 

 

Hensigten med nr. 5 er at sikre, at nyhedsmediet er af almen interesse og ikke alene er af inte-

resse for en nærmere bestemt gruppe i samfundet. Et medie kan være rettet mod en bred kreds 
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af brugere, hvis det primært omhandler f.eks. fiskeriets forhold som en del af samfundet, 

mens medier med mere teknisk betonet indhold om udøvelsen af fiskeriarbejdet ikke betragtes 

som rettet mod en bred kreds af brugere. Det vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt medi-

et henvender sig til en bred kreds af brugere. 

 

Nr. 6 i bestemmelsen er begrundet i det forhold, at grønlandsk er det officielle sprog, hvorfor 

udgivelserne derfor som minimum bør foreligge på grønlandsk. ”Som minimum” betyder, at 

udgivelserne også gerne må foreligge på andre sprog. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen giver mulighed for at knytte vilkår til tilskud. Vilkårene fastsættes af tilde-

lingsudvalget for så vidt angår projekttilskud, og Naalakkersuisut for så vidt angår driftstil-

skud. Vilkårene skal have en naturlig sammenhæng med det formål, som tilskuddet er ydet til.  

 

Til § 4 

 

Bestemmelsen fastlægger, at det overordnet er hensigten med projekttilskud at bevirke frem-

gang for formidling af almen viden af samfundsmæssig relevans. Generel oplysning af be-

folkningen anses for at have stor samfundsmæssig værdi, og er et grundelement i et informa-

tionssamfund. 

 

Hensigten er tillige at opnå fri meningsudveksling mennesker imellem på baggrund af det 

stof, som et projekt frembringer. Desuden at projektet kan bidrage til alsidighed i de fremstil-

linger som massemedierne giver, med henblik på at opnå indsigt for flest mulige befolknings-

grupper. 

 

Til § 5 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at projekttilskud kan ydes enten til etablering eller udvikling af et pro-

jekt. Det er nærmere fastsat i stk. 2 og 3, hvad der forstås ved de to typer.  

 

Til stk. 2 

Med tilskuddet til etablering søges sikret, at der er fokus på at styrke innovation og udvikling 

af nye medier. Etableringstilskud kan medvirke til at reducere adgangsbarriererne på marke-

det, således at nye aktører får mulighed for at afprøve nye innovative ideer og muligheder.  

 

Som etablering forstås den fysiske etablering og indledende produktion. Bestemmelsen om-

fatter etablering af nye nyheds- og aktualitetsmedier. 

 

”Selvstændigt journalistisk bearbejdet stof” i bestemmelsen skal forstås, som det er beskrevet 

i bemærkningerne til § 3, nr. 4. 
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Til stk. 3 

Med ordningen vil der kunne gives tilskud til projekter, der enten er målrettet omstilling eller 

udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedium.  

 

Ved ”omstille” forstås tilpasning til forholdene på det eksisterende marked. 

 

Ved ”udvikling” forstås nyskabende ændringer, der er rettet mod det fremtidige marked.  

 

Omstilling og udvikling vil typisk ske med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle pro-

duktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny 

teknologi eller infrastruktur, som anvendes til formidling af mediers indhold.  

 

Det forudsættes, at udviklingsprojekter har en vis overordnet betydning for det pågældende 

medie, idet det forventes, at gennemførelsen af projektet vil have en mere langsigtet effekt på 

mediet ved tilskudsperiodens udløb.  

 

Udviklingsprojekter, hvori der indgår audiovisuelle elementer, kan tillige støttes, dog således, 

at hovedindholdet af projektet vedrører et skrevet internetbaseret nyhedsmedie. 

 

Til stk. 4 

Med ”forundersøgelse” forstås en indledende undersøgelse eller analyse af mediets forventede 

virksomhedsgrundlag, herunder den forventede effekt og bæredygtigheden i projektet. 

 

Til stk. 5 

Bestemmelsen skal ses som en negativ afgrænsning af, hvad projekttilskud kan ydes til. Be-

stemmelsen præciserer, at tilskuddet ikke må få karakter af generel produktionsstøtte i form af 

driftstilskud. Der vil således ikke kunne ydes tilskud til projekter, som efter deres karakter 

synes at være orienteret mod vanlig drift af ansøgers virksomhed.  

 

Til § 6 

 

Bestemmelsen skal sikre, at medier har en vis kapital udover tilskuddet efter denne lov. Der 

kan eksempelvis være tale om egenfinansiering, finansiering i form andre tilskud eller tilsva-

rende. Inden for rammen på 70 % af budgettet for det tilskudsberettigede projekt beror stør-

relsen af projekttilskuddet på en skønsmæssig vurdering. 

 

Til § 7 

 

Bestemmelsens nr. 1 skal sikre, at mediets udgivelser udkommer periodisk og i et vist antal. 

For internetbaserede medier betyder det, at mediets hjemmeside skal revideres og tilføres nyt 

indhold alle hverdage i året. 
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Der er tale om en minimumsbestemmelse, og mediet kan derfor frit øge antallet af udgivelser 

og opdateringer. 

 

Med bestemmelsen i nr. 2 menes, at mediets udgivelser skal kunne leveres til samme pris for 

samme publikation, uanset hvor brugeren måtte bo i landet. Der stilles ikke krav om, at ny-

hedsmediet skal være efterspurgt i hele landet.  

 

Skrevne internetbaserede nyhedsmedier skal ligeledes stilles til rådighed på ens vilkår, uanset 

hvor brugeren måtte bo i landet. Det forudsættes i den forbindelse, at brugeren selv sørger for 

adgang til den platform, som mediet udbydes på.  

 

Betingelsen er ikke til hinder for, at medier yder rabat til udvalgte grupper af brugere, f.eks. 

studerende, nye abonnenter eller lignende. Rabatten må dog ikke være geografisk bestemt, 

medmindre der er tale om tidsbegrænsede kampagner. Det skal således være muligt f.eks. at 

gennemføre en kampagne i en kort afgrænset periode, f.eks. på en festival eller i 3 uger i en 

by. Men der kan ikke generelt beregnes forskellige abonnementspriser, alt efter om abonnen-

ten f.eks. bor i et yderområde i Grønland eller i en by. I den forbindelse betragtes forsendel-

sesomkostninger som en del af abonnementsprisen. 

 

I henhold til nr. 3 vil der ikke kunne ydes støtte, hvis det vil være klart usandsynligt, at pro-

jektet ikke kan gennemføres. For så vidt angår tilskud til projekter, der vedrører etablering af 

nye medier, vil der ikke kunne ydes støtte, hvis det er klart usandsynligt, at der kommer et 

levedygtigt medie ud af projektet.  

 

Nr. 4 skal ses i sammenhæng med forslagets § 3, stk. 2, hvorefter der kan knyttes vilkår til et 

tilskud. Der henvises til bemærkningerne til bestemmelsen.  

 

Til § 8 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter, hvor mange gange der kan ydes tilskud til det samme projekt. Den 

yderligere tilskudsmulighed er begrundet i, at visse projekter kan strække sig over flere år, og 

at projekternes gennemførelse kan være afhængig af fortsat støtte.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen har til formål at vise tildelingsudvalget, hvilket af flere projekter ansøger selv 

prioriterer højest. Det står dog tildelingsudvalget frit at fravige denne prioritering, hvis udval-

get finder dette sagligt begrundet.  

 

Til § 9 
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Til stk. 1 

Med bestemmelsen fastsættes det, at et af Naalakkersuisut nedsat tildelingsudvalg har kompe-

tencen til at behandle og træffe afgørelse om ansøgninger om projekttilskud. Bestemmelsen 

fastslår samtidig, at udvalget behandler og træffer afgørelse om tildeling af tilskud på et årligt 

møde. Udvalgets sammensætning er fastsat i forslagets § 10.  

 

Til stk. 2 

At det er Naalakkersuisut, der fastsætter en forretningsorden for udvalget, er begrundet i, at 

det er Naalakkersuisut, der varetager administrationen af tilskudsordningen som sekretariat 

for udvalget. Det forventes, at fastsættelsen af forretningsordenen sker efter drøftelse herom 

med udvalget.  

 

Til stk. 3 

Der er tale om en såkaldt endelighedsbestemmelse, der betyder, at afgørelsen ikke vil kunne 

påklages administrativt.  

 

Endelighedsbestemmelsen er begrundet i, at det kun er tildelingsudvalget, som besidder den 

særlige faglige kompetence, der er fornøden for at kunne vurdere ansøgningerne. Bestemmel-

sen indebærer ikke, at adgangen til domstolsprøvelse begrænses. 

 

Til stk. 4 

Det er fundet hensigtsmæssigt, at Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for 

udvalget. Sekretariatsbistanden vil omfatte vanlige sekretariatsfunktioner, herunder såvel mø-

deforberedelse, -gennemførelse og opfølgning og sagsbehandling vedrørende indkomne an-

søgninger med henblik på forelæggelse for udvalget. 

 

Til § 10 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter tildelingsudvalgets sammensætning.  

 

De indstillende er i deres indstilling forpligtet til at indstille et medlem, der opfylder de krav, 

der er fastsat herom i bestemmelsen.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastsætter krav til udvalgsmedlemmerne. Kravene skal sikre, at udvalgsmed-

lemmerne har en sådan alder, at de er myndige, og at medlemmerne ikke risikerer gennem 

deres politiske virke eller virksomhed at komme i en interessekonflikt ved varetagelsen af 

medlemskabet af udvalget.  

 

Til stk. 3 
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Bestemmelsen fastsætter udvalgets funktionsperiode. Funktionsperioden er fastsat til 2 år for 

at sikre muligheden for, at der løbende sker fornyelse i udvalget. Der er med genudpegelses-

bestemmelsen i sidste punktum dog også skabt mulighed for at sikre en vis kontinuitet i ud-

valget.  

 

Henvisningen til forslagets § 24, stk. 3 er indsat for at gøre opmærksom på denne overgangs-

bestemmelse, som vedrører det allerede nedsatte tildelingsudvalgs funktionsperiode. Dette 

medfører, at tildelingsudvalget først skal udpeges på ny med virkning fra 1. oktober 2017. 

 

Til stk. 4 

Det er fundet hensigtsmæssigt at anføre udtrykkeligt, at medlemmerne vederlægges efter ve-

derlagsloven.  

 

Til § 11 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter ansøgningsfristen for ansøgninger om projekttilskud. Fristen er fast-

sat med henblik på at kunne behandle og træffe afgørelse om ansøgningerne, inden ansøg-

ningsfristen for driftstilskud.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen er begrundet i, at hvert enkelt projekt anses som afgrænsede projekter. Be-

stemmelsen skal i øvrigt ses i sammenhæng med forslagets § 8, stk. 2, som fastsætter, at hvis 

samme medie søger om tilskud til flere projekter i samme år, skal ansøgningerne indgives i 

prioriteret rækkefølge.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastsætter, hvad der skal være vedlagt ansøgningen.  

 

Kravet om en detaljeret projektbeskrivelse i nr. 1 er medtaget for at sikre, at der er et fyldest-

gørende grundlag for at kunne vurdere, om projektet opfylder støttebetingelserne. Det bør 

fremgå af projektbeskrivelsen, om der er tale om et etableringsprojekt eller et udviklingspro-

jekt.  

 

Kravet i nr. 2 om budget og finansieringsplan skal ses i sammenhæng med tilskudsbetingel-

serne i forslagets § 6 og § 7, nr. 3.  

 

Kravet i nr. 3 om regnskab for det foregående kalenderår skal ses i sammenhæng med til-

skudsbetingelserne i § 7, nr. 3 og § 8, stk. 1. 

 

Dokumenterne i forbindelse med ansøgningen kan gøres til genstand for kontrol i henhold til 

§ 13. 



 

14 

 

 

Til § 12 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter krav om indsendelse af underskrevet regnskab. Regnskabskravet er 

indsat med henblik på at kunne konstatere, om tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.  

 

3-måneders fristen er indsat med henblik på at sikre, at regnskabet bliver udarbejdet og ind-

sendt i umiddelbar forlængelse af projektets gennemførelse.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastsætter krav om revision ved en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis 

der er modtaget større beløb i tilskud. Grænsen er her sat ved 150.000 kroner. Kravet er indsat 

med henblik på yderligere at sikre troværdigheden af regnskaber vedrørende projekter, hvortil 

der er ydet større tilskudsbeløb.  

 

Til § 13 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter nogle overordnede krav til, hvordan revisionen skal foretages. Ter-

men ”i overensstemmelse med god revisionsskik” er almindeligt anvendt og skal forstås i 

overensstemmelse med den til enhver tid gældende opfattelse heraf.  

 

God revisionsskik betyder aktuelt, at revisionen skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, 

som opgavernes beskaffenhed tillader. Det indebærer desuden, at revisor skal udvise integri-

tet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden om-

hu ved udførelsen af opgaverne. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastsætter specifikke krav til, hvad revisionen skal efterprøve.  

 

Ved vurderingen af, om tilskuddet er anvendt til formålet, vil revisor først og fremmest tage 

udgangspunkt i tilskudsbevillingens indhold sammenholdt med den realiserede aktivitet. Efter 

omstændighederne kan ansøgningen og projektbeskrivelsen heri også inddrages. 

 

Ved vurderingen af, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, vil revisionen både skulle forholde 

sig til de i loven fastsatte tilskudsbevillinger og eventuelle vilkår, der er stillet i forbindelse 

med bevillingen af tilskuddet.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen pålægger Naalakkersuisut at foretage stikprøvekontrol af regnskaberne. Be-

stemmelsen skal ses i sammenhæng med forslagets bestemmelser om tilsyn. Det er således 
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tildelingsudvalget, der i henhold til forslagets § 21 fører tilsyn med anvendelsen af tilskuddet. 

Den af Naalakkersuisut foretagne stikprøvekontrol sker således som sekretariat for tildelings-

udvalget.  

 

Til § 14 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at der ikke er krav om revision for tilskud på under 150.000 kroner. 

Dette skal ses i sammenhæng med stk. 2, som fastsætter, at modtager af tilskud med sin un-

derskrift på regnskabet indestår for, at regnskabet er retvisende, og at tilskuddet er anvendt til 

formålet.  

 

Når der ikke stilles krav om revision, er det det begrundet i, at dette henset til tilskudsbeløbets 

størrelse ikke findes fornødent, og at det ikke findes hensigtsmæssigt at pålægge modtageren 

af tilskud udgifter til revision til projekter, der har en relativ beskeden størrelse.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at der i henhold til stk. 1 ikke kræves revision for 

tilskud på under 150.000 kroner.  

 

Finder Naalakkersuisut, at der er forhold i regnskabet, der giver anledning til mistanke om, 

hvorvidt regnskabet er retvisende, eller at tilskuddet ikke er anvendt til formålet, kan modta-

geren af tilskud afkræves oplysninger herom. Dette fremgår udtrykkeligt af forslagets § 21, 

stk. 2. Det fremgår ligeledes af § 22, stk. 2, at tildelingsudvalget kan kræve tilskud helt eller 

delvist tilbagebetalt, hvis eksempelvis tilskudsmodtageren har nægtet at fremsende relevante 

oplysninger, herunder regnskab og udfyldt rapporteringsskema.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen har til formål at kunne give et overblik over, hvor meget modtageren i alt har 

fået i tilskud. Dette kan have betydning i forhold til et eventuelt tilbagebetalingskrav, hvis det 

kan konstateres, at modtageren har brugt mindre på projektet end budgetteret i ansøgningen 

om tilskud, jf. forslagets § 22, stk. 2, nr. 5.  

 

Til stk. 4 

Bestemmelsen har til formål at give Naalakkersuisut mulighed for i struktureret form at få 

tilsendt supplerende oplysninger vedrørende projektets gennemførelse. Dette skal således ses 

som et supplement til regnskabet. Skemaet vil eksempelvis kunne indeholde oplysninger om, 

hvilke delaktiviteter der er gennemført i projektet, hvem der har deltaget i projektet og evalue-

ring af projektets udbytte m.v.  

 

Til § 15 

 



 

16 

 

Bestemmelsen fastlægger, at det overordnet er hensigten med driftstilskud at bevirke frem-

gang for formidling af almen viden af samfundsmæssig relevans gennem trykte medier. Gene-

rel oplysning af befolkningen anses for at have stor samfundsmæssig værdi og at være et 

grundelement i et informationssamfund. 

 

Hensigten er tillige at opnå fri meningsudveksling mennesker imellem på baggrund af det stof 

mediet frembringer. 

 

Det bemærkes, at tilskuddet alene ydes til landsdækkende, trykte medier. 

 

At mediet er landsdækkende betyder, at det skal udkomme i hele landet, hvilket bliver præci-

seret i forslagets § 16, nr. 1. 

 

”Trykte medier” er defineret i forslagets § 2, stk. 4.  

 

Til § 16 

 

Bestemmelsen fastsætter de specifikke tilskudsbetingelser for driftstilskud.  

 

I nr. 1 er det fundet hensigtsmæssigt at fastsætte, at mediet skal udkomme i trykt form. Dette 

er for at sikre, at alle borgere, uafhængig af adgang til teknologi, kan få adgang til mediet. 

 

Bestemmelsen om, at mediet skal udkomme mindst 1 gang månedligt sikrer tillige en løbende 

nyhedsstrøm, så borgernes adgang til aktuelle nyheder øges.  

 

Bestemmelsen er en minimumsbestemmelse, og den afskærer ikke et medie fra tilskud ved, at 

det eksempelvis også omfatter internetbaserede publikationer, eller at en trykt udgave ud-

kommer i hyppigere intervaller end 1 gang månedligt. 

 

Det er hensigten, at borgere, uafhængigt af deres bopæl, skal have adgang til nyheder, og der 

er derfor fastsat et krav om, at mediet skal udkomme i hele landet. 

 

I nr. 2 er det af administrative hensyn fastsat som en betingelse, at ansøgningen om tilskud er 

modtaget inden ansøgningsfristen. Ansøgninger, som fremkommer efter fristen, vil ikke kun-

ne tildeles tilskud. 

 

Bestemmelsen i nr. 3 skal sikre Naalakkersuisut mulighed for at føre kontrol med anvendelsen 

af midlerne til driftstilskud.  

 

Med ”nødvendig dokumentation” forstås skriftligt materiale, udover det revisorpåtegnede 

regnskab, som er krævet for at kunne dokumentere retmæssig anvendelse af alle midlerne til 

driftstilskud.  
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Til § 17 

 

Til stk. 1 

Det er fundet hensigtsmæssigt at lægge perioden for rettidig indlevering af ansøgning om 

driftstilskud sent på året, så størstedelen af antallet af udgivelser i støtteåret kan dokumenteres 

ved ansøgningens indlevering.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastsætter formkrav og nærmere opregnede krav til indholdet af ansøgningen.  

 

Der er tale om krav, der er nødvendig for at ansøgningen kan vurderes og et eventuelt tilskud 

kan udbetales.  

 

Dokumentation for, at betingelserne om tilskud er opfyldt vil både kunne være i forhold til de 

fælles betingelser for tilskud og de specifikke betingelser for driftstilskud.  

 

Kravet om dokumentation for antal udgivelser skal ses i sammenhæng med forslagets § 18, 

stk. 2, der fastsætter, at driftstilskud udbetales forholdsmæssigt på baggrund af hvert medies 

antal udgivelser i støtteåret sat i forhold til det samlede antal udgivelser i støtteåret.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at afkræve supplerende relevante oplys-

ninger, herunder yderligere dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilskud. Der er 

således tale om yderligere dokumentation udover det, som kræves i stk. 2.  

 

Til § 18 

Til stk. 1 

Det er fundet hensigtsmæssigt, at driftstilskudsbevillingen på finansloven kan opdeles i 2 pul-

jer. Den ene pulje omfatter medier, der løbende udkommer 1 eller flere gange hver uge. 

Den anden pulje omfatter medier, der udkommer sjældnere end 1 gang hver uge, men har en 

udgivelse mindst 1 gang hver måned. 

 

Inatsisartut fastsætter i forbindelse med vedtagelsen af finansloven, hvor stor en del af bevil-

lingen, der eventuelt indgår i hver af de to puljer.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastslår, hvordan tilskud tildeles.  

 

Bestemmelsen har til formål at gøre størrelsen af de bevilgede tilskud afhængige af antal ud-

givelser i støtteåret, der opfylder betingelserne. Er der således 2 ansøgere i en pulje, hvor den 
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ene har haft 52 udgivelser og den anden har haft 26 udgivelser, vil den ene få 2/3 af bevillin-

gen i puljen og den anden 1/3 af bevillingen i puljen.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen er udtryk for, at det findes hensigtsmæssigt, at bevillingen af tilskud så vidt 

muligt anvendes fuldt ud, uanset hvor mange ansøgere, der er.  

 

Såfremt der i et år ikke er nogle ansøgere i en af puljerne, kan denne puljes beløb finanslovs-

teknisk overføres til den anden pulje og udmøntes via denne, da begge puljer er omfattet af 

den samme bevilling på finansloven.  

 

Til § 19 

 

Der er tale om såkaldt endelighedsbestemmelse, der betyder, at afgørelsen ikke vil kunne på-

klages administrativt.  

 

Endelighedsbestemmelsen er begrundet i, at der er tale om en ordning, som er baseret på ob-

jektive kriterier. Der findes blandt andet derfor ikke behov for etablering af et særligt admini-

strativt klageorgan. Bestemmelsen indebærer ikke, at adgangen til domstolsprøvelse begræn-

ses. 

 

Til § 20 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at Naalakkersuisut varetager administrationen af tilskudsordningen 

som sekretariat for tildelingsudvalget. Dette betyder blandt andet, at Naalakkersuisut skal in-

formere om tilskudsordningen, fastlægge eventuelle supplerende administrative procedurer, 

modtage ansøgninger og sagsbehandle disse med henblik på forelæggelse for tildelingsudval-

get.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen har til formål at pålægge modtager af tilskud en handlepligt med hensyn til at 

meddele Naalakkersuisut væsentlige ændringer i de oplysninger, der har dannet grundlag for 

tildelingen af tilskud. Dette skal ses i sammenhæng med forslagets § 22, stk. 1, hvorefter til-

delingsudvalget kan bringe udbetalingen af tilskud til ophør, hvis grundlaget for tilskuddet 

vurderes at være bortfaldet. Tilsvarende kan tildelingsudvalget kræve bevilgede tilskud tilba-

gebetalt helt eller delvist, hvis modtageren af tilskud eksempelvis ikke længere opfylder be-

tingelserne for at modtage tilskud, herunder ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter.  

 

Til § 21 

 

Til stk. 1 
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Bestemmelsen pålægger tildelingsudvalget at føre tilsyn med projekttilskudsordningen. Tilsy-

net sker i praksis gennem sekretariatet for tildelingsudvalget. Da det er tildelingsudvalget, der 

har ansvaret for tildeling af tilskud, er det fundet naturligt, at udvalget også fører tilsyn med 

ordningen.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen giver tildelingsudvalget mulighed for at afkræve modtageren af tilskud nød-

vendige oplysninger i forhold til varetagelsen af tilsynet. Dette sker også i praksis gennem 

udvalgets sekretariat.  

 

Til § 22 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter, at tildelingsudvalget kan bringe udbetalingen af tilskud til ophør, 

hvis grundlaget for tilskuddet vurderes at være bortfaldet. Dette kan eksempelvis være, hvis 

mediet ikke længere udkommer mindst 1 gang månedligt, eller at eventuelle vilkår knyttet til 

tilskuddet ikke overholdes.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastsætter, i hvilke tilfælde tildelingsudvalget vil kunne kræve bevilgede til-

skud helt eller delvist tilbagebetalt. De nævnte omstændigheder kan typisk konstateres i for-

bindelse med gennemgang af tilskudsmodtagers regnskab og ved tildelingsudvalgets vareta-

gelse af sit tilsyn.  

 

Til § 23 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter, hvem der fører tilsyn med anvendelsen af driftstilskud, overholdelse 

af reglerne om tilskud og eventuelle vilkår for tilskud. Når tilsynsfunktionen er lagt hos 

Naalakkersuisut, skyldes det, at det er Naalakkersuisut, der behandler og træffer afgørelse 

vedrørende driftstilskud.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at afkræve modtageren af driftstilskud 

nødvendige oplysninger i forhold til varetagelsen af tilsynet.  

 

Til § 24 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet. Det er ved fastsættelsen heraf ønsket, at 

ikrafttrædelsen sker tidligst muligt ved begyndelsen af et kalenderår, da tilskudsordningerne 

følger kalenderåret.  
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Til stk. 2  

Bestemmelsen fastsætter, at de hidtil gældende regler om medietilskud ophæves samtidig med 

lovens ikrafttræden. Dette skyldes, at loven tilsigter at erstatte de hidtil gældende regler.  

 

Til stk. 3  

Bestemmelsen er en overgangsbestemmelse. Den fastsætter, at medlemmerne af det i henhold 

til gældende bekendtgørelse om projekttilskud fastsatte tildelingsudvalg fortsætter deres funk-

tionsperiode indtil 30. september 2017. Dette svarer til den periode medlemmerne er udpeget 

for. Det er herved fundet hensigtsmæssigt, at det allerede nedsatte udvalg varetager funktio-

nen, indtil udløbet af den ved deres udpegelse fastsatte funktionsperiode.  
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RETTELSESBLAD 
 


Erstatter forslag af 2. august 2016 


 


(Med rettelsesbladet sker der en ensretning af den brugte betegnelse for ”medier” i den 


grønlandske version af forslaget.) 


 


Bilag 1: Høringssvarnotat 


Til bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov om mediestøtte 


Nr. Høringspart Bemærkning Kommentar til 


bemærkning 


1 Formandens 


Departement 


Ingen bemærkninger til 


forslaget. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


2 Departementet for 


Fiskeri, Fangst og 


Landbrug 


Ingen bemærkninger til 


forslaget. 


 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


3 Departementet for 


Familie, Ligestilling, 


Sociale Anliggender 


og Justitsvæsen 


Ingen bemærkninger til 


forslaget. 


 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


4 Finansdepartementet I forslaget til loven fastsættes, 


at der oprettes en 


finanslovskonto for hver 


støtteordning, og at eventuelle 


ubrugte midler fra 


projekttilskudsordningen kan 


overføres til uddeling fra 


driftstilskudordningen. 


Finansdepartementet finder det 


uhensigtsmæssigt, at der i en 


særlovgivning fastsættes 


særlige regler til kontoplan og 


udmøntning af midlerne. 


Sådanne regler skal tage afsæt 


i Budget- og regnskabsloven 


og deraf afledte regelsæt. 


Giver anledning til 


ændring af forslagets § 1, 


stk. 4, som ændres til:  


”Tilskud ydes inden for en 


på finansloven fastsat 


bevilling til projekttilskud 


henholdsvis driftstilskud.” 


Sidste punktum udgår 


således.  


 


Det findes ønskeligt i 


loven at præcisere, at der 


skal afsættes en særskilt 


bevilling til begge 


tilskudstyper. Muligheden 


for at overføre ubrugte 


midler fra 


projekttilskudsordningen 


til driftsstøtteordningen vil 
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i givet fald i stedet skulle 


fastsættes i form af en 


tekstanmærkning til den 


relevante hovedkonto i 


finansloven.  


 


Naalakkersuisut finder, at 


bestemmelsen øger 


mediernes retssikkerhed, 


idet kompetencen til at 


ændre fordelingen mellem 


henholdsvis projekt- og 


driftstilskud vil ligge hos 


Inatsisartut.  


 


Naalakkersuisut vil således 


ikke selvstændigt kunne 


ændre de økonomiske 


forudsætninger for 


tilskudsordningerne. 


 


Giver yderligere anledning 


til ændring af forslagets § 


18, stk. 1 og stk. 2, som 


ændres til: 


”§ 18.  Der kan i 


finansloven fastsættes en 


fordeling af 


driftstilskudsbevillingen i 2 


puljer. Den ene pulje 


omfatter medier, der 


udkommer mindst 1 gang 


ugentligt. Den anden pulje 


omfatter medier der 


udkommer sjældnere end 1 


gang ugentligt men dog 


mindst 1 gang månedligt. 


  Stk. 2. Driftstilskud kan 


tildeles forholdsmæssigt 


inden for hver pulje på 


baggrund af hvert medies 


antal udgivelser i 
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støtteåret, der opfylder 


betingelserne for tilskud, 


sat i forhold til det 


samlede antal 


tilskudsberettigende 


udgivelser inden for puljen 


i støtteåret.” 


 


Bestemmelserne er ændret 


til kan-bestemmelser. 


 


Naalakkersuisut finder, at 


det er hensigtsmæssigt at 


beholde den lovmæssige 


hjemmel til, at 


hovedkontoen for 


driftstilskud kan søges 


opdelt. 


 


Naalakkersuisut fastholder 


desuden, formuleringen i § 


18, stk. 3, da den 


adresserer 


Naalakkersuisuts 


administration af 


tilskuddet, og indeholder 


en forpligtelse for 


Naalakkersuisut til at 


udmønte den fulde 


bevilling. Bestemmelsen 


indeholder dermed en 


tilsigtet styrkelse af 


modtagergruppens 


retsstilling. 


 


Beløbsfastsættelsen vil 


henhøre under Inatsisartut, 


og man tilsigter ikke at 


ændre på den 


bevillingsmæssige 


kompetence. 


 







 


4 


 


Bemærkningerne til de 


ændrede bestemmelser er 


tillige ændret i 


overensstemmelse med de 


nye formuleringer. 


5.1 Sermitsiaq AG Sermitsiaq AG giver udtryk for 


at være tilfredse med, at 


bekendtgørelserne om støtte til 


henholdsvis projekter og til 


drift af skrevne medier nu 


ophøjes til lov. 


Men de mener, at lovgivningen 


bør baseres på en mediepolitik 


vedtaget i Inatsisartut og ikke 


baseret på administrative 


bekendtgørelser, som de 


tidligere har kritiseret. 


De mener således, at man bør 


tage udgangspunkt i, hvad 


formålet med en mediestøtte 


er. De mener, at formålet med 


en mediestøtte ordning må 


være, at sikre ”stærke medier”, 


der er i stand til at forholde sig 


kritisk og undersøgende til de 


ting, der sker i samfundet. De 


ansvarlige politikkere må først 


og fremmest gøre op med sig 


selv, om man vil have 


printaviser her i landet, og om 


man vil støtte op om dem. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Naalakkersuisut finder, at 


der med forslaget, og de 


formål der ligger bag dette, 


sammenholdt med 


afsættelse af bevillinger til 


formålet på finansloven, 


bliver fastlagt en 


mediepolitik, som 


vedtages af Inatsisartut.  


 


Formålet med mediestøtte 


i henhold til forslaget er 


beskrevet i 


bemærkningerne til 


forslaget.  


 


Naalakkersuisut deler ikke 


opfattelsen af, at formålet 


med en mediestøtteordning 


alene er at sikre ”stærke 


medier”. 


 


5.2 Sermitsiaq AG Høringsparten giver udtryk for 


at der i forvejen er masser af 


hjemmesider, der formidler 


nyheder og information med 


udgangspunkt i de 


virksomheder, institutioner og 


organisationer, de 


repræsenterer, og som er deres 


eksistensgrundlag. Der bliver 


brugt masser af penge på 


denne ukritiske 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Naalakkersuisut finder, at 


der er brug for støtte til 


både projekter og 


driftsstøtte.  


 


Forslaget fastsætter, hvad 


der kan gives mediestøtte 


til og betingelserne herfor. 
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informationsformidling. 


Derfor er der brug for 


driftstilskud til selvstændige, 


uafhængige medier her i 


landet, som er i stand til at 


stille spørgsmål og foretage en 


undersøgende journalistik. 


Der er ikke råd til ”et bredt 


udbud af medier og 


nyhedsformidling”, og 


mediestøtten har ikke så 


mange penge, at man kan have 


flere forskellige skrevne 


medier, som skal ”understøtte 


og fremme mangfoldigheden 


af publikationer og 


alsidigheden i deres indhold”. 


Jo mere man spreder den 


meget lille støtte, man har råd 


at give, jo svagere bliver de 


enkelte medier. 


Hvor meget der ønskes 


givet i tilskud til de enkelte 


tilskudsordninger 


fastsættes af Inatsisartut 


ved vedtagelsen af 


finansloven. 


 


 


5.3 Sermitsiaq AG De mener heller ikke, at man 


skal splitte den meget lille 


støtte, man kan give, op i 


projektstøtte og driftsstøtte. 


I en mediepolitik, hvor man vil 


yde mediestøtte til aviser og 


andre skrevne medier, bør man 


ikke blande sig i indholdet og 


opbygge en dyr og besværlig 


administration, som skal 


godkende projekter. 


De penge, man vil afsætte til at 


støtte de skrevne medier, bør 


gå til driften. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Naalakkersuisut finder, at 


der er brug for støtte til 


både projekter og 


driftsstøtte.  


For så vidt angår 


projekttilskudsordningen 


er den valgte model 


begrundet i et 


armslængdeprincip, som 


bl.a. medierne har givet 


udtryk for et ønske om. 


5.4 Sermitsiaq AG De mener, at den driftsstøtte 


man kan give til skriftlige 


medier, skal besluttes i 


Inatsisartut og være bundet 


over fire eller fem år. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Det er ikke 


finanslovsmæssigt muligt, 


da finansloven kun gælder 


for finansåret, og den 
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bevillingsmæssige 


hjemmel vil derfor alene 


strække sig over et år ad 


gangen. 


5.5 Sermitsiaq AG Høringsparten giver udtryk for 


at det bør præciseres, at 


modtagere af projektstøtte ikke 


samtidig kan modtage 


driftsstøtte.  


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


De 2 støtteordninger tjener 


forskellige formål.  


 


Naalakkersuisut finder 


ikke at det forhold, at et 


medie har modtaget 


driftsstøtte skal forhindre, 


at mediet kan modtage 


støtte til et projekt, som 


mediet ønsker at etablere 


eller udvikle. 


5.6 Sermitsiaq AG Høringsparten giver udtryk for, 


at et driftstilskud til de 


landsdækkende aviser ikke bør 


være mindre end 2,5 mio. kr. 


om året. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Det er op til Inatsisartut i 


forbindelse med vedtagelse 


af finansloven 


at bestemme, hvor meget 


der skal bevilges til de to 


tilskudsordninger. 


 


I finanslovsforslaget for 


2017 er bevillingen for 


”Driftstilskud til skrevne 


medier i Grønland” på 


1.503.000 kr. og 


bevillingen for 


”Projekttilskud til skrevne 


medier i Grønland” på 


1.031.000 kr. 


5.7 Sermitsiaq AG Høringsparten  mener, at 


formuleringen ”og beskattes i 


Grønland” bør ændres til: ”og 


mediet er underlagt 


grønlandske 


Da ændringsforslaget kan 


omfatte en materiel 


ændring i reglens indhold, 


har det givet anledning til 


yderligere overvejelser 
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beskatningsregler”. angående formuleringen af 


de specielle bemærkninger 


til forslagets § 3, stk. 1. 


Formuleringen ”beskattes i 


Grønland” er på den 


baggrund ændret til ”er 


underlagt fuld skattepligt i 


Grønland”. 


6.1 Grønlands Erhverv Høringsparten samstemmer i, 


at reguleringen af 


mediestøtteområdet sker på 


basis af en lov og ikke en 


bekendtgørelse. Et så vigtigt 


spørgsmål i demokratisk 


henseende bør ikke være 


overladt til 


centraladministrationen uden 


lovgivers deltagelse, hvilket 


forventes også at borge for, at 


man fra lovgivers side 


beslutter sig for at udarbejde 


en visionær mediepolitik. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Naalakkersuisut finder, at 


der med forslaget, og de 


formål der ligger bag dette, 


sammenholdt med 


afsættelse af bevillinger til 


formålet på finansloven, 


bliver fastlagt en 


mediepolitik, som 


vedtages af Inatsisartut. 


6.2 Grønlands Erhverv Det forekommer GE, at man i 


Naalakkersuisut ikke er lydhør 


overfor den kritik, der er 


kommet fra medieverdenen – 


såvel fra den landsdækkende 


avis Sermitsiaq/AG som fra 


Brancheudvalget for IT, 


Medier og Kommunikation jf. 


de høringssvar, der blev 


afgivet i sommeren 2015 og 


april 2016, til 


bekendtgørelserne og drifts- og 


mediestøttetilskud. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Naalakkersuisut mener at 


have imødekommet kritik 


fra mediernes side ved 


nedsættelsen af 


Tildelingsudvalget på 


projekttilskudsområdet og 


ved at indføre 


driftsstøtteordningen. 


Nærværende forslag er 


udtryk for imødekommelse 


af ønsket om en regulering 


af området på lovniveau. 


6.3 Grønlands Erhverv Høringsparten giver udtryk for, 


at man ved at fastholde støtten 


til medieprojekter vil der 


uvægerligt komme en 


subjektiv vurdering fra 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Inatsisartut kan fastlægge 


de lovgivningsmæssige 
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lovgivers side ind i, hvad man 


ønsker at støtte, og dette vil i 


givet fald kompromittere 


eksistensen for de frie medier. 


rammer men deltager ikke 


i vurderingen af hvem 


støttemidler gives til.  


6.4 Grønlands Erhverv Yderligere giver de udtryk for, 


at med de midler, vi har til at 


støtte medierne med her i 


landet, sammenholdt med de 


omkostninger, der for en 


landsdækkende presse er 


forbundet med at drive dette 


nyhedsmedie, så forekommer 


det ganske uansvarligt, at man 


igen udvandrer støttekronerne 


til den del af 


nyhedsdistributionen, der reelt 


bygger på et objektivt grundlag 


– driftsomkostningerne. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Forslaget fastsætter ikke 


bevillingernes størrelse, 


men rammerne for hvad 


der kan ydes tilskud til og 


betingelserne herfor. 


 


Kompetencen til at 


fastlægge de 


beløbsmæssige rammer 


ligger hos Inatsisartut i 


forbindelse med 


vedtagelsen af finansloven. 


6.5 Grønlands Erhverv Høringsparten giver udtryk for, 


at man for at kunne opfylde 


hovedformålet med 


mediestøtteordningen – at 


støtte selvstændige, frie og 


uafhængige medier her i landet 


– skal man fra politisk side 


erkende, at man gør en stor del 


af yderdistrikterne i Grønland 


en bjørnetjeneste ved at 


decimere de landsdækkende 


skrevne mediers mulighed for 


at nå ud til – ja – alle. 


Når man samtidig tager i 


betragtning, at den offentlige – 


og anden – annoncering i de 


skrevne medier i den grad er 


decimeret og med tiden 


formentlig forsvinder, hvorved 


en væsentlig del af 


indtægtsgrundlaget for de 


skrevne medier også er 


forsvundet, forekommer det 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget 


 


Naalakkersuisut deler ikke 


opfattelsen af, at man 


hindrer landsdækkende 


medier i at nå ud til alle. 







 


9 


 


ganske uansvarligt, at man 


søger at regulere en anden 


vigtig del af 


eksistensgrundlaget for den 


landsdækkende skrevne presse 


uden at ville høre på denne del 


af pressen.  


6.6 Grønlands Erhverv Yderligere giver høringsparten 


udtryk for, at man nu også vil 


dele driftstilskuddet op i 2 og 


således søge også på 


driftssiden at foretage en form 


for detailstyring af medierne. 


Bestemmelsen er ændret til 


en kan-bestemmelse. 


 


Det er fundet 


hensigtsmæssigt at lave 


denne mulighed for 


opdeling for at kunne 


tilgodese forskellige 


formål.  


 


Muligheden for opdelingen 


er tillige en 


imødekommelse af et 


ønske fra andre 


høringsparter. 


6.7 Grønlands Erhverv Det forekommer GE, at man 


fra lovgivers side er ganske 


blind for den konsekvens, den 


foreslåede mediestøtteordning 


har, og mener man ikke at 


være det, så kan den politiske 


hensigt og konsekvens kun 


være en politisk indblanding i 


de ellers frie medier i 


Grønland. 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Naalakkersuisut deler ikke 


opfattelsen af, at der er tale 


om politisk indblanding. 


 


Projektstøtteordningen 


udmøntes med baggrund i 


armslængdeprincippet og 


ud fra lovfastsatte 


objektive betingelser. 


Driftsstøtte uddeles 


ligeledes ud fra 


lovfastsatte objektive 


betingelser. 


6.8 Grønlands Erhverv GE henviser i øvrigt til 


organisationens høringssvar fra 


juli 2015 og april 2016, som 


vedlægges som en del af dette 


Giver ikke anledning til 


ændringer i forslaget. 


 


Høringssvarene relaterer til 
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høringssvar, og hvori der – 


også- redegjort for den 


konsekvens, ideen om 


projektstøtte til medierne har. 


to bekendtgørelsesforslag, 


som har dannet 


udgangspunkt for 


udarbejdelsen af forslaget. 


Bemærkningerne synes i 


det store hele at omhandle 


samme forhold, som GE 


har anført i høringssvaret 


til forslaget og som er 


kommenteret i dette 


høringssvarnotat. 


 





