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TILLÆGSBET ÆNKNING 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om mediestøtte. 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 

Afgivet til forslagets 3. behandling 

Udvalget har under behandlingen senest bestået af: 

Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, formand 

Inatsisartutmedlem Nivi Olsen, Demokraterne, næstformand 

Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut 

Inatsisartutmedlem Ineqi Kielsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter 2. behandlingen den 14. november 2016 under EM2016 gennemgået 

forslaget. 

Andenbehandling af forslaget i Inatsisartut 

Lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling inden 3. behandlingen. Formålet med 

genhenvisningen var et ønske om yderligere drøftelser, både politisk om forslagets indhold 
samt om KNR's manglende direkte transmittering afInatsisartuts møder under samlingerne. 
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Udvalgets behandling af forslaget 

F.s.v. angår KNR's direkte transmittering af Inatsisartuts møder under samlingerne skal 

udvalget henvise til følgende afsnit i udvalgets betænkning afgivet til nærværende forslags 

andenbehandling: 

• sjette afsnit på side 6 i den grønlandske version 

• første afsnit på side 6 i den danske version 

Heraf fremgår det, at de overordnede public service forpligtigelser for KNR's virksomhed 
reguleres via Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed. Konkrete public 
service forpligtelser fastsættes ydermere i den konkrete public service aftale. Nærværende 
lovforslag relaterer sig således ikke til spørgsmålet om KNR's virksomhed. 

Efter forslagets genhenvisning har udvalget på ny drøftet de konkrete støtteformer, herunder 
todelingen af mediestøtten. Todelingen af mediestøtten er stadig af forholdsvis ny dato, 
hvorfor udvalget vurderer, at den konkrete effekt af denne todeling endnu ikke kan fastlægges 
med sikkerhed. På den baggrund ønsker et samlet udvalg også, at en eventuel vedtagelse af 
Naalakkersuisuts forslag til lov om mediestøtte skal ledsages af en beslutning om, at loven 
skal evalueres af Naalakkersuisut 2 år efter ikrafttrædelsen. Således ønsker udvalget, at 
medie støttens todeling evalueres med henblik på at undersøge, hvorvidt de i loven fastsatte 
formål bag mediestøtten og de enkelte tilskudsformer rent faktisk sikres - herunder om 
sondringen mellem driftstilskud og projekttilskud er med til at sikre lovens formål. I 
evalueringen skal endvidere indgå en vurdering af, om todelingen af mediestøtten skal 
fastholdes. Udvalget fremsætter et ændringsforslag til lovforslagets 3. behandling i 
overensstemmelse hermed. 

U dvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg fremsætter ændringsforslag. 
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Med disse bemærkninger og med den betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 3. behandling. 

Nivi Olsen 

Næstformand 
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Ineqi Kielsen 
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Peter Olsen 

Formand 

Vivian Motzfeldt 

Mimi Karlsen 
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