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I dag skal enhver skal enhver dansk husstand i praksis betale medielicens, da alle har
adgang til apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller – tjenester,
der er udsendt til almenheden.
Derfor er det unødvendigt bureaukrati., at vi stadig har en medielicens, der
administreres og opkræves via Danmarks Radios licenskontor. Det giver os
skønsmæssigt for 100 millioner kroner mindre public service fjernsyn m.m., end vi
kunne have fået uden medielicens*)
KristenDemokraterne vil derfor erstatte medielicensen med en finansiering via
statsskatten.

Begrundelse:

*) Note
I 2009 udtalte Oluf Jørgensen, ekspert i mediejura ved Danmarks Journalisthøjskole, til DR Nyheder:
”Det vil være langt enklere at gøre licensen til en medieskat. Man vil spare penge til administration, og
samtidigt vil man få flere penge ind, da alle sortseere automatisk kommer til at betale medieskat. De
penge kunne gå tilbage i licensbetalernes lommer eller bruges til bedre TV eller radio.”
I den lænkede artikel oplyses det samtidig, at Danmarks Radio på fem år har brugt 219,9 millioner
kroner (44 mio. kr. årligt) på at opkræve licensbetalingen. Dertil skal lægges udgifter til blandt andet
overordnet administration, husleje og IT.
Af medielicensen går ca. 67 % til Danmarks Radio og ca. 33 % til moms, TV2 Regionerne, Radio
24Syv, filmstøttepuljer m.m. Heraf følger, at de andre modtagere af medielicens også påføres udgifter
til administration og bureaukrati.
Med alle udgifter indregnet samt et tillæg for inflation og lønstigninger siden 2009 koster opkrævningen
af medielicens i dag formentlig ca. 100 mio. kr. om året.
Til sammenligning koster det 50-350.000 kr. pr. minut at producere dansk TV-drama. For hvad
opkrævningen af medielicens koster, er det derfor sandsynligt, at vi kunne have fået 5-30 timers dansk
TV-drama mere om året – eller andre kvalitetsforbedringer af programfladen.
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Afskaffelsen af medielicensen vil også løse problemet med sortseere. Desuden undgår vi den sociale
skævhed, der ligger i, at licensen ikke kan fravælges, og at den som hovedregel er den samme uanset
husstandens indkomst. I øvrigt plejer vi i Danmark altid at skattefinansiere obligatoriske udgifter til
vores institutioner, så de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder.

Eventuelle referencer:

http://www.dr.dk/nyheder/penge/det-er-dyrt-opkraeve-licens
http://www.faktalink.dk/titelliste/danske-tv-serier/produktion-af-tv-serier-idanmark#section-0
http://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/tv/article5194310.ece
Ved apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til
almenheden, forstås
1) tv-modtagere eller andre former for billedfremvisere,
2) computere, mobiltelefoner, tablets eller andre enheder, der kan modtage og gengive
billedprogrammer eller -tjenester, såfremt der via apparatet er internetadgang, eller
3) computere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via
radiobølger (tv-tunere).
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