Pressens Hus
Skindergade 7
DK-1159 København K

+45 33 97 40 00
info@danskemedier.dk
www.danskemedier.dk

CVR: DK34380155
Bank: 3001-4183106473

Radio- og tv-nævnet
Att.: Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 Kbh. V

Vedr.: Høring – Public service redegørelser 2018 - DR
Danske Medier har læst DRs public service redegørelse 2018 og har følgende kommentarer:
Danske Medier ser DRs Public Service redegørelse og DRs årsrapport som én samlet rapportering af DR’s
aktiviteter over året der gik. I den forbindelse bemærker foreningen, at DR tilsyneladende står godt rustet
til de tilpasninger af økonomien som den nye medieaftale 2019-2023 har udstukket. Med et overskud på
næsten 200 mio. kr. har DR tilsyneladende hurtig fået tilpasset indtægter og udgifter, og der er intet i public
service redegørelsen, der tyder på reduceret aktivitetsniveau. DR har bl.a. leveret flere dansksprogede tvtimer end nogensinde før.
Ved gennemlæsningen af redegørelsen hæfter Danske Medier sig desuden ved DRs begejstring for
techgiganterne og øget produktion af nyheder på nettet. Udbredelsen af DR’s indhold på techplatforme
præsenteres tæt knyttet til public service kontraktens krav om at nå de unge. Men DR er med deres
betydelige investering i nyheder på Facebook, Snapchat, Youtube-kanaler, partnersamarbejde med Google
om smartspeakers i gang med en overinvestering i en anvendelse af de nævnte techgiganter. DR er på den
måde med til at understøtte og opbygge techgiganternes position i Danmark. Techgiganter, der ikke betaler
skat i Danmark og ikke står til ansvar for det indhold de publicerer.
Modsat DR kan de private medier i Danmark ikke skabe en forretning på at give unikt indhold væk på
sociale medier, men er nødt til at opbygge betalingsløsninger. I dag er det kun 15 pct. af befolkningen, som
er villige til at betale for godt nyhedsstof på nettet. Af dem, som aldrig har haft et nyhedsabonnement,
begrunder 33 pct. det med, at de får dækket deres nyhedsbehov via gratisnyheder på andre websites. Så
hvis økosystemet for de private medier i Danmark skal opretholdes, skal betalingsvilligheden øges. Dette
kan ikke ske, så længe DR som landets største medieinstitution udbygger sin brugerflade gennem
techgiganter og øger produktionen af tekstbaserede nyheder i form af longreads og analyser. Det fjerner
borgernes incitament til at betale for nyheder.
Venlig hilsen
Marianne Bugge Zederkof
Direktør
Danske Medier
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Taastrup, den 2. juni 2019

Høreforeningen anerkender det store arbejde med tekstning af dansksprogede programmer, som
både Danmarks Radio og TV2 gør, for at Danmarks flere hundredetusinde personer med nedsat
hørelse kan få del i de dansksprogede programmer.
Jeg må dog påpege en væsentlig ting i TV2´s tal vedrørende andelen af livetekstede
nyhedsprogrammer. Når man læser TV2´s og de regionale TV2s public service redegørelser, så
får man indtryk af, at livetekstningerne er helt fejlfrie og at vi hørehæmmede seere får optimal
udbytte af disse.
TV2 skriver nemlig, at af de førstegangsudsendte, tekstede timer udgjorde livetekstning af
nyhedsudsendelser, Go´Morgen Danmark, Go´aften Danmark en meget stor andel – nemlig 1626
timer, svarende til over 80 % af de tekstede danske førstegangsudsendelser. Det kan jeg ikke
helt få til at hænge sammen med mine beregninger, som viser omkring 40 %. Desværre står der
ingen steder noget som helst om, at især live-tekstningerne af nyhedsudsendelser og Go Morgen
Danmark samt Go´aften Danmark er meget ofte fyldt med fejl, så man ikke får særlig meget ud
af udsendelserne. Jeg har hørt det fra mange og er selv en af dem, der ikke følger med i disse
nyhedsudsendelser, fordi det er blevet for så stort et irritationsmoment med fejltekstede
nyhedsudsendelser.
Jeg ved, at TV2 gør, hvad de kan for at forbedre live-tekstninger på nyhedsudsendelserne, men
jeg mener, at det ville være langt bedre, hvis de brugte samme metode som Danmarks Radio
gør: Skrivetolke.
En anden ting, som også ville have været godt at få med i public serviceredegørelsen er omtalen
af TV2´s streamingstjeneste TV2 Play, som ofte kan bruges til at genudsende TV2´s
dansksprogede programmer med undertekster. Det lykkedes TV2 Play at få implementeret
muligheden for at kunne genudsende deres dansksprogede programmer fra marts 2018 efter
flere års gentagne henvendelser fra Høreforeningens side. I den nugældende public
servicekontrakt for 2019-2023 er TV2 Play forpligtet til at vise alle tidligere fremviste
dansksprogede TV-udsendelser, som har været vist i TV2 med undertekster.
Med venlig hilsen
Leon Otto Carlsen
Formand for Høreforeningens Tilgængelighedsudvalg
Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

Kære Kulturstyrelse.
Jeg har gennem årene fulgt med i de redegørelser der hvert år bliver foretaget, om DR og TV2 lever op til
deres PS-forpligtigelser,
men aldrig stødt på en eneste bemærkning om manglen på opdateringer af EPG-oversigterne.
Jeg har både bemærket dette overfor Styrelsen, og på et tidspunkt også henvendt mig til DR, men det kom
der aldrig svar på:-(
Jeg er vel næppe den eneste der dagligt bruger denne programoversigt, da de programoversigter der
bringes i ugeblade og dagspressen selvsagt ikke kan være lige
så opdaterede som dem der vises på kanalerne?
Om ikke dagligt, så flere gange ugentligt bruger jeg også de informationer for at optage et program på min
settop-box, og så er det med nogen irritation,
at det program jeg troede var optaget i flg. EPG-oversigten, så ikke er det program der blev sendt på det
givne tidspunkt.
Et par gange årligt kan der opstå situationer der rydder den oprindelige tilrettelægning, fint nok, men det er
vel det vi har nettets on-line muligheder til?
Går jeg godt 40 år tilbage hvor DR kun havde een kanal, kunne det ske en "vigtigt fodboldkamp" ryddede
sendefladen, så de mindste der troede de skulle se Børnetime
nu kunne overvære en foldboldkamp for de voksne. Ak ja, men vi er tilsyneladende ikke kommet længere:-(
Jeg finder det for en højst beklagelig tilsidesættelse af denne service fra DRs side, da det næppe tager en
medarbejder mange minutter at gennemgå informationerne et par gange om dagen, og vil da tilføje, at det
har stået på i alle årene, uden en eneste bemærkning i redegørelserne???
Det ville være rart med et synspunkt fra Styrelsen, om I også finder EPG-informationerne for overflødig
og ligegyldig information,
da det fortsat er en dagligt forekommene hændelse på DR.
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Alt hvad du blogger, chatter, twitter og facebooker er tilgængeligt i cyberspace - til evig tid...

