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Værditest 

 

DR har 19. juni 2009 i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1626 af 13. 
december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet indsendt 

værditest af henholdsvis DR tjenester i det offentlige rum (i alt 6 tests) og 
dr.dk/sundhed, foretaget jf. pkt. 7 og bilag 2 i public service-kontrakten for 

2007 til 2010. 
 

Radio- og tv-nævnet forventer at behandle testene på sit møde den 24. 
august 2009, hvor det i henhold til forretningsordenens § 14 er aftalt, at 

DR redegør for de udførte værditests og resultatet heraf. Til brug for denne 

behandling anmodes DR forinden om at besvare nedenstående spørgsmål.  
 

DR tjenester i det offentlige rum 
 

1. DR bedes uddybe, hvorledes tjenesterne teknisk distribueres, herunder 
om der er tale om flow eller on demand, jfr. kontraktens punkt 6. 

 
2. Under henvisning til kontraktens pkt. 7, hvoraf fremgår, at værditesten 

skal sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale 
behov i samfundet, bedes DR mere specifikt redegøre for tjenesternes 

formål i relation til det eller de relevante af de tre behov, som er nøjere 
beskrevet i bilag 2. 

 
3. Det fremgår af afsnittet om ’Rammer for samarbejdet’ i de forskellige 

tests, hvordan DR vil indgå aftaler om at stille indhold til rådighed, 

herunder bl.a. at ”DR er ikke til stede i sammenhænge, hvor der agiteres 
for en bestemt politisk holdning, f.eks. hvor et politisk parti er 

hjemmehørende” og ”DR er ikke til stede i sammenhænge, hvor der 
arbejdes for fremme af kontroversielle synspunkter, f.eks. foreninger, der 

varetager visse religiøse, seksuelle eller kriminelle interesser.” 
 

DR bedes oplyse, om ordet ”sammenhænge” refererer til det øvrige indhold 
på skærmene eller de fysisk/organisatoriske omgivelser? Det bedes 

endvidere oplyst, om DR i den forbindelse finder det relevant, at en tv-
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skærm til modtagelse af DRs kanaler kan opstilles ethvert sted uden andre 

forbehold end betaling af licens? 
 

4. Det fremgår af punktet ”Tjenesternes baggrund”, at ”Samtidig giver 
skærmene i det offentlige rum DR en mulighed for at nå ud med 

information af største betydning som en del af beredskabet i en eventuel 

nødsituation. Såfremt tjenesterne iværksættes permanent vil DR 
umiddelbart efter indarbejde dem som en del af DRs beredskabsplan.” 

 
DR bedes oplyse, hvorledes skærmene i det offentlige rum vil kunne 

anvendes i en nødsituation, herunder om DR vil kunne afgøre, hvor og 
hvornår, der skal udsendes beredskabsmeddelelser på skærmene? For så 

vidt angår tjenester, hvor dette kan være relevant, eksempelvis skærme i 
forbindelse med trafikinfrastrukturer, bedes det oplyst, i hvilket omfang  

skærmejerne vil kunne afbryde DRs indhold, hvis en evt. nødsituation 
opstår?  

 
5. DR har gennemført testen af DR tjenester i det offentlige rum som seks 

tests og kommenterer i brev af 24. juni 2009 forholdet således: ”Hver 
kategori er testet enkeltvis, idet de hver især adskiller sig fra hinanden for 

så vidt angår den sammenhæng skærmene er placeret i. Imidlertid er der 

også tale om at alle seks tjenester indgår som dele af én samlet satsning, 
hvor DR ønsker at tilgængeliggøre sit indhold i det offentlige rum.” 

 
Nævnet beder DR uddybe, hvilke hensyn, der har talt for eller imod at 

gennemføre testene som én samlet test, henholdsvis som seks enkelte 
tests. 

 
dr.dk/sundhed 

 
6. Ved vurderingen af, om dr.dk/sundhed skal underkastes værditest har 

DR iflg. det fremsendte taget udgangspunkt i tre af de fire kriterier, der 
fremgår af public service-kontraktens bilag 2 (effekt, finansiel størrelse og 

varighed), men har ingen bemærkninger om tjenestens nyhed i forhold til 
DRs aktiviteter og public-service-forpligtelser. 

 

Nævnet har noteret, at dr.dk/sundhed er lanceret i februar 2008, men 
samtidigt omtales som en relancering af dr.dk./laegensbord.dk, der iflg. en 

bemærkning på side 5 ikke er opdateret siden 2006. 
 

DR anmodes derfor om at redegøre for, hvorledes tjenesten dr.dk/sundhed 
adskiller sig fra dr.dk/laegensbord.dk med henblik på at belyse, at der er 

tale om en ny tjeneste, herunder eventuelt, at der er sket så væsentlige 
ændringer af en eksisterende tjeneste, at tjenesten kan anses at være ny.  
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7. Under henvisning til Kontraktens pkt. 7, hvoraf fremgår, at værditesten 

skal sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale 
behov i samfundet, bedes DR mere specifikt redegøre for dr.dk/sundhed’s  

formål i relation til det eller de relevante af de tre behov, som er nøjere 
beskrevet i bilag 2. 

 

8. DR bedes redegøre for efter hvilke principper og regler, der linkes fra 
dr.dk./sundhed. 

 
DR bedes besvare spørgsmålene senest mandag den 10. august 2009. 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
Erik Nordahl Svendsen 

Chefkonsulent 


