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Udtalelse om DRs public service-redegørelse 

 

Vedlagt fremsendes Radio- og tv-nævnets udtalelse, jf. radio- og 

fjernsynslovens § 40, stk. 2, om DRs public service-redegørelse for 2008. 
Radio- og tv-nævnet finder samlet set på baggrund af sin gennemgang af 

DRs public service-redegørelse for 2008, at DR i 2008 opfylder public 
service-kontraktens krav, og at redegørelsen på langt de fleste punkter 

giver et fyldestgørende og retvisende billede af DRs programudbud og 
danskernes brug heraf i 2008.  

 
Nævnet bemærker dels at tre opgaver, det før har været vanskeligt at 

opfylde, nu er opfyldt, dels at en enkelt opgave fortsat ikke er opfyldt: 
 

1. Dansk musik på TV er mærkbar forøget fra 2008 
2. Dansk kultur er markant forøget på både radio og TV 

3. DR har indført en sprogpolitik 
4. Nyheder på fremmedsprog er endnu ikke sat i gang, skønt Nævnet 

påpegede manglen allerede for 2007.  

 
Nævnet anmoder DR om særligt at være opmærksom på følgende ved 

udarbejdelsen af redegørelsen for 2009: 
 

5. At der indgår en bedre registrering af, hvilke mindre sportsgrene, DR 
har dækket 

6. At sendetiden til unges tv-programmer øges, så kontrakten opfyldes 
helt 

7. At der i redegørelsen indgår en liste over de kort- og dokumentarfilm, 
DR har støttet, og som normalt også støttes af Filminstituttet, og at 

listen på forhånd er afstemt med DFI 
 

Nævnet ønsker desuden at kommentere følgende forhold: 
 

DR har i 2008 gennemført en større spareplan på programområdet, der var 

påbegyndt i 2007 (187,5 mio. kr. om året). Virkningerne af spareplanen 
holder sig indenfor de kvantitative rammer, kontrakten fastlægger, og som 

Nævnet mere entydigt kontrollerer. Derimod har Nævnet ikke let adgang til 
at vurdere, hvordan nedskæringerne har påvirket kvaliteten eller 
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mangfoldigheden af udsendelserne. Dette kunne have været belyst, i fald  

DR havde været mere oplysende omkring virkningerne af spareplanen. 
 

Nævnet noterer, at DR erklærer, at stationen aldrig sender programmer, 
der kan skade børnenes udvikling. Nævnet har ikke afsluttet sine 

overvejelser omkring DRs redegørelse for praksis med hensyn til 

børnebeskyttelsen på TV. 
 

Nævnet har ved et møde d. 22. juni 2009 drøftet undersøgelserne af 
seernes vurderinger med DR. Nævnet er ikke overbevist om, at den 

sammenlignende kvalitetsundersøgelse i sig selv siger noget klart om 
seernes kvalitetsbedømmelse, f.eks. af TV Avisen, men anerkender, at 

forskellige vurderingsundersøgelser samlet kan bidrage til arbejdet med 
kvalitetsudvikling. Nævnet opfordrer DR til i højere grad at meddele 

offentligheden disse resultater om hvordan publikum mener, DR løser sine 
public service opgaver bl.a. ifølge den såkaldte ”Public Service Image 

undersøgelse”, idet disse vil bidrage til belysningen af ”hvordan publikum 
har vurderet programmerne” 

 
DR skal afspejle danskerne mediebrug og har både ret og pligt til at levere 

public service på alle platforme. Det medfører bl.a., at traditionelle dele af 

radioens indhold nu findes på net eller DAB, f.eks. Pigekoret og 
Dansktopmusik, eller der genudsendes mindre af f.eks. Radiodramatik, 

fordi det podcastes til nye målgrupper. Nævnet går ud fra, DR medtænker 
sin viden om målgruppernes tilvænning til nye platforme, så denne 

udvikling netop afspejler, ikke går foran, danskernes mediebrug. 
 

Radio- og tv-nævnets udtalelser om DRs public service-redegørelse vil 
sammen med Kulturministeriets brev til DR af 23. juni 2009 om Opfølgning 

på ordførermødet den 11. juni 2009 mv. blive offentliggjort fredag d. 10. 
juli 2008 på Styrelsen for Bibliotek og Medier’s hjemmeside 

www.bibliotekogmedier.dk, jf. vedlagte pressemeddelelse. 
 

Det bestemmes i DRs public service kontrakt, pkt. 15, at ”Redegørelsen og 
nævnets udtalelse samt DRs bemærkninger hertil forelægges for de 

mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen med henblik på 

drøftelse af eventuelle justeringer af public servicekontrakten.” Med henblik 
herpå anmoder Nævnet om at modtage DRs evt. bemærkninger senest 

mandag d. 31. august. Bemærkningerne vil straks blive offentliggjort på 
samme hjemmeside og videresendt til Kulturministeriet. 

 
Med venlig hilsen 

 
Christian Scherfig 

nævnsformand 


