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 Bilag 2 

 
 
    
Værditest af nye public service-tjenester 
 
DR skal underkaste nye public service-tjenester, herunder on-demand tjenester, en 
intern prøve (”Værditest”) for at sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske 
og sociale behov i samfundet. 
 
Ved en ny tjeneste forstås et større sammenhængende, konkret initiativ på en given 
platform, der ikke allerede er pålagt DR i medfør af denne kontrakt på tidspunktet for 
kontraktens indgåelse.  
 
Ved vurderingen af hvilke tjenester, der skal underkastes værditesten og forelægges 
nævnet til udtalelse, skal DR tage udgangspunkt i følgende kriterier: 
 

1. Tjenestens effekt: Hvor mange forventes at bruge tjenesten og hvor meget? 
2. Tjenestens finansielle størrelse: Hvor mange økonomiske ressourcer vil tjene-

sten kræve? 
3. Tjenestens nyhed i forhold til DRs aktiviteter og public service-forpligtelser: I 

hvor høj grad er tjenesten helt ny for DR og i hvor høj grad ligger den i direkte 
forlængelse af DRs eksisterende tjenester og public service-forpligtelser i kon-
trakten? 

4. Varighed: Er der tale om et initiativ, som DR forventer at fortsætte eller er ini-
tiativet af begrænset varighed1? 

 
Vurderingen af om en ny tjeneste opfylder kulturelle, demokratiske eller sociale behov i 
det danske samfund skal basere sig på om: 
 

1. Tjenesten tilfører en merværdi for samfundet og/eller det enkelte individ ved 
opfyldelse af kulturelle, demokratiske, eller sociale behov, og 

2. Tjenesten er almindeligt tilgængelig for danskerne.  
 
Kulturelle behov kan eksempelvis opfyldes ved tjenester – der henvender sig til alle 
brugere uanset deres præferencer – og som har til formål at give brugerne indsigt i den 
kulturelle fortid, fremtid og samtid inden for og uden for Danmark samt oplevelser med 
kulturelt indhold.  
 
De pågældende tjenester kan eksempelvis omhandle sportsbegivenheder og sport  
(herunder informationer om udøverne, tilskuerne, bagmændene og aktuelle emner), 
musik (herunder f.eks. udsendelse af musik, oplysninger om tilblivelse af musik, op-
havsmænd, musikudøvere og lyttere), dramaproduktioner, spillefilm m.v., teater samt 

                                                      
1 Forsøgsvirksomhed af kortere varighed skal ikke forelægges nævnet til udtalelse. 
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underholdning. Endvidere kan tjenester, der er tilknyttet DR’s ensembler, opfylde 
kulturelle behov. 
 
Demokratiske behov kan bl.a. opfyldes ved tjenester, der afspejler de forskellige aspek-
ter i det danske eller internationale samfund eller fremmede stater og bidrager til at 
sætte brugerne i stand til at forholde sig til forhold af betydning for disse samfund eller 
fremmede stater, herunder indenrigs- og udenrigspolitiske forhold, samfundsopbygnin-
gen og vilkårene for beslutningstagerne samt nyheder generelt. Tjenester, hvor bruger-
ne får adgang til at ytre sig i f.eks. debatfora, kan endvidere opfylde demokratiske 
behov. 
 
Sociale behov kan eksempelvis opfyldes ved tjenester, der fremmer sammenhængskraf-
ten og universaliteten i det danske samfund. 
 
Ved ”almindeligt tilgængelig for danskerne” skal forstås, at DR ikke begrænser adgan-
gen til tjenesten, idet benyttelsen af tjenesten dog typisk forudsætter, at den enkelte 
modtager har anskaffet det nødvendige modtageudstyr eller er til stede på den pågæl-
dende platform.  
 
DR skal forelægge de foretagne værditests af nye tjenester og resultatet heraf for Ra-
dio- og tv-nævnet til udtalelse inden aktiviterne påbegyndes. DR skal afvente nævnets 
udtalelse inden de pågældende nye aktiviteter iværksættes af DR, idet den endelige 
afgørelse om iværksættelse træffes af DRs ledelse. 
 
Den nærmere procedure for DRs forelæggelse af de foretagne værditests for nævnet 
samt frister m.v. for nævnets sagsbehandling i forbindelse med udtalelserne om værdi-
testen er fastsat i Radio- og tv-nævnets forretningsorden.  
 
De foretagne værditests af nye tjenester og resultatet heraf skal indgå i DRs dialog med 
bl.a. lytter- og seerorganisationerne.   


