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Det mediepolitiske puslespil. 
Af Christian S. Nissen 

 

Så går de i gang med medieforhandlingerne på Christiansborg. Flere partier har allerede 

fremlagt deres udspil og regeringens forventes fremlagt her efter påske. I de kommende 

måneder vil partiernes medieordførere mødes om forhandlingsbordet hver med deres brikker 

for at få lagt det mediepolitiske puslespil for den næste firårsperiode. 

 

Når man lægger puslespil, begynder man med de lette brikker. Dem i hjørnerne og dem med 

kraftige linier og brudflader. Til sidst kommer alle de blå brikker, som skal danne himlen og 

havet. Det er de svære. De kan være oppe eller nede og det er ikke til at se om de skal vende 

den ene eller den anden vej. I det mediepolitiske puslespil er rækkefølgen den samme. Men det 

med de nemme og svære brikker er tit omvendt. 

 

De strukturelle – men ikke nødvendigvis de nemmeste - brikker i det mediepolitiske puslespil er 

velkendte. Salget af TV2, som midlertidigt er stillet i bero. DRs licensfinansiering, såvel dens 

størrelse som opkrævningsform. Udbygningen af det maste-baserede digitale TV sendenet og 

spørgsmålet om hvorledes dets anvendelse skal organiseres. Den fremtidige anvendelse af det 

gamle radio FM net set i lyset af det nye digitale DAB sendenet. Det er omkring sådanne 

hjørner det forhandlingspolitiske udskillelsesløb sker. De partier der her kan finde sammen i et 

flertal laver forliget. De øvrige partier må gå udenfor og er reelt udelukkede fra indflydelse ikke 

kun på selve det politiske forlig og den efterfølgende lovgivning, men også på alt det der i 

forlængelse heraf skal tages stilling til i hele forligsperioden. 

 

Forligspartierne forhandler så videre om alle de små blå brikker: Justering af reklamereglerne, 

DRs programforpligtelser, erhvervsstøtte til filmindustrien, lokal radio-TV området, copyright 

regler, KODA afgifter og hvad kan man gøre for de hørehæmmede. Om disse og mange andre 

spørgsmål bliver der handlet i porten. Brikkerne flyttes rundt og i nødens stund må man tage 

løvsaven frem og save dem til for at få det hele til at passe sammen. Nogle brikker bliver lagt 

oven på hinanden andre forbliver i spillernes lommer. 

 

I et puslespil er rammerne, de enkelte brikkers placering og det færdige resultat bestemt på 

forhånd. Sådan er det jo ikke i medieforhandlingerne. Og dog – helt ved siden af er 
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sammenligningen ikke. Sådan som politiske forlig bliver til, også på medieområdet, spiller 

kontinuiteten og velerhvervede rettigheder samt det allerede kendte og velprøvede en 

dominerende rolle. Det er sjældent der tænkes nyt, så det færdige spil kommer til at se helt 

anderledes ud. 

 

For aktørerne på området (radio- og TV stationerne, produktionsselskaber, apparatforhandlere 

osv.) kan det måske være godt, at der er en vis kontinuitet. Men på medieområdet er verden af 

lave. En række traditionelle mediepolitiske brikker vil i de kommende år miste deres relevans og 

ukendte nye kommer til. Det fremtidige medie puslespil ser formentlig meget anderledes ud, 

end det vi kender i dag. Hvordan tager de travle mediepolitiske forhandlere højde for det under 

et par måneders hektiske forhandlinger? 

 

Et par eksempler: Selvom grænserne mellem avisverdenen, hele det nye digitale område og 

traditionelt radio og fjernsyn er ved at blive udvisket, drejer medieforhandlingerne sig kun om de 

elektroniske medier. Udviklingen på teleområdet (mobil, bredbånd osv.) vil få afgørende 

betydning for mediernes fremtid, men det udgør ikke en del af medieforliget. Og hvorfor skal der 

laves detaljeret politisk statsregulering på det kommercielle, markedsdrevne (elektroniske) 

medieområde, når vi på avisområdet ikke ville drømme om det? Det samlede danske 

medieområde er – når vi ser bort fra DR – en del af et internationalt, kommercielt mediemarked 

under voldsom omvæltning. Tænk blot på den islandske avis-hund, som om et stykke tid dukker 

op blandt de danske aviskegler og en Murdoch på spring efter TV2. Kan man tage højde for den 

slags med ad hoc justeringer af de danske virksomheders vilkår, eller skal der tænkes i meget 

bredere og både kulturpolitisk og erhvervsøkonomisk strategiske baner? 

 

Den slags strukturelle spørgsmål vil komme til at spille en underordnet rolle i de kommende 

forhandlinger. Det kan måske ikke være anderledes. Men tænk hvis de forhandlende ordførere 

havde tid til at lade puslebrikkerne hvile lidt i lommerne og i stedet for fik mulighed for at danne 

sig nogle fælles – meget gerne alternative – billeder af, hvad det er for et puslespil, de har 

ansvaret for at få lagt. Det kan ikke nås denne gang. Men de kunne jo begynde nu, så de ved 

næste forligsomgang om fire år havde et bedre grundlag at lægge brikkerne på. 

 

 


