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Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse 

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

synslovens § 40, stk. 2, om DRs public service-redegørelse for 2009. 

Radio- og tv-nævnet finder samlet set på baggrund af sin gennemgang af 

DRs public service-redegørelse for 2009, at DR i 2009 – på nær hvad angår 
bl.a. DR2s andel af europæiske programmer fra uafhængige producenter, 

der er på 9 % og ikke de krævede minimum 10 % – opfylder public ser-
vice-kontraktens krav, og at redegørelsen på langt de fleste punkter giver 

et fyldestgørende og retvisende billede af DRs udbud af programmer og 
tjenester og danskernes brug heraf. 

Nævnet bemærker, at flere opgaver, det før har været vanskeligt at opfyl-
de, nu er opfyldt: 

1. Nyheder på fremmedsprog er blevet iværksat i 2009 
2. Der sendes nu det krævede timeantal programmer på tv til unge 

3. DR har i 2008 testet og i 2009 anvendt et nyt system til opgørelse af 
dækningen af mindre sportsgrene, og har desuden i 2009 introduceret 

programmet ”Min sport” dedikeret mindre idrætsgrene og derigennem 

markant øget dækningen af denne kategori 

I forhold til beskyttelsen af mindreårige har DR redegjort grundigt for ar-

bejdet med udbredelse af kendskab til regler på området i organisationen, 
hensyn i planlægningen af programfladen, ”børnezoner” og bl.a. indsatsen 

for at opbygge en videnbank i DR på området samt forventet afholdelse af 
møde med Medierådet for Børn og Unge vedrørende rådets notat om ska-

delighed af vold mv. i tv. DR har i 2009 udsendt en række advarsler i for-
bindelse med udsendelse af Forbrydelsen II og Rejseholdet samt genud-

sendelse af Forbrydelsen og Livvagterne. Nævnet har tidligere tilkendegi-
vet over for såvel DR som TV 2, at hvis der sendes programmer med po-

tentielt skadeligt indhold, er det ikke tilstrækkeligt blot at advare før ud-
sendelsen af disse programmer. Denne type programmer må alene sendes 

på tidspunkter, hvor børn ikke kan forventes at se fjernsyn, idet DR og TV 
2 ikke kan udsende kodede programmer. Nævnet noterer sig, at der efter 
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DRs opfattelse ikke udsendes programmer, der kan skade mindreårige 

børn alvorligt. DR har ikke umiddelbart i sin public service-redegørelse for-
holdt sig til indhold, der kan skade, men ikke alvorligt. Alvorligt skadeligt 

indhold må slet ikke udsendes på DR eller TV 2, mens indhold der kan ska-
de, men ikke alvorligt, efter Nævnets vurdering ikke bør sendes tidligere 

end kl. 21.00.  

Nævnet anerkender den indsats, DR gør i forbindelse med beskyttelsen af 
mindreårige, men skal anmode DR om at redegøre for forskellen på de to 

skadelighedsniveauer ”alvorligt skadeligt” og ”skadeligt”, idet DR alene har 
beskrevet ”alvorligt skadeligt” indhold i public service-redegørelsen for 

2009. 

Nævnet har tidligere haft drøftet anvendeligheden af DRs kvalitetsmåling som reelt 

udtryk for seernes kvalitetsbedømmelse af blandt andet DR og DRs kanaler men 
anerkendt, at forskellige vurderingsundersøgelser samlet kan bidrage til arbejdet 
med kvalitetsudvikling. DR redegør i årets public service-redegørelse fortsat for den 

årlige kvalitets-undersøgelse, samt for DR Panelet og DR Børnepanelet mm. Derud-
over har DR efterkommet Nævnets ønske om at offentliggøre resultater fra den 
Public Service Image-undersøgelse, som ligeledes gennemføres årligt. Disse resul-

tater afspejler bl.a., at DRs eksistens som public service-institution vurderes som 
”vigtig for befolkningen” af en stor andel af danskerne. 

DR peger på baggrund af Public Service Image-undersøgelsen på, at vigtige ind-
satsområder vil være at styrke rollen som ”Kritisk vagthund over for magthaverne” 
– en rolle DR også har defineret i ”DRs 10 programetiske bud” – og at ”Afspejle 

hele Danmark og danskerne”. 

Radio- og tv-nævnets udtalelser om DRs public service-redegørelse vil blive offent-

liggjort mandag d. 12. juli 2009 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 næv-

nets udtalelse samt DRs bemærkninger hertil forelægges for de mediepolitiske ord-
førere for partierne bag medieaftalen med henblik på drøftelse af eventuelle juste-
ringer af public servicekontrakten.” Med henblik herpå anmoder Nævnet om at 

modtage DRs evt. bemærkninger senest tirsdag d. 31. august. Bemærkningerne vil 
straks blive offentliggjort på samme hjemmeside og videresendt til Kulturministeri-

et. 
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