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Radio og tv nævnets udtalelse om DR’s public service redegørelse
Vedlagt fremsendes Radio og tv nævnets udtalelse om DR’s public ser
vice redegørelse for 2010 jf. Radio og fjernsynslovens § 40, stk. 2.
Radio og tv nævnet finder samlet set på baggrund af sin gennemgang af
DRs public service redegørelse for 2010, at DR i 2010 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. Dog har det i forbindelse med gen
nemgangen af redegørelsen for 2010 i højere grad end tidligere været
nødvendigt at indhente supplerende svar fra DR, ligesom Nævnet har fundet,
at redegørelsen for DR’s online aktiviteter er i underkanten af det acceptable.

2010 er det sidste år i kontraktperioden for 2007–2010, og det har med
årets redegørelse dermed været muligt at konkludere på DR’s samlede
opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser, der for flere områders vedkom
mende – f.eks. filmforpligtelserne – har skullet opfyldes som et årligt gen
nemsnit over hele kontraktperioden.
2010 har været første år, hvor alle DR’s nye kanaler har sendt hele året.
DR fremhæver selv i sin redegørelse, at forpligtelserne i kontrakten for
2007 2010 gælder for DR1 og DR2. De nye kanaler bidrager dog naturlig
vis til at give et samlet billede af DR som public service institution. De nye
kanaler giver imidlertid også en række udfordringer i forhold til opgørelsen
af udsendte timer. Opfyldelsen af en række af kontraktens timemæssige
forpligtelser skal ifølge kontrakten opgøres på førstegangs og genudsen
delsestimer. Timer sendt første gang på en af DR’s nye kanaler vil blive
registreret som genudsendelses timer, hvis de efterfølgende udsendes på
DR1 eller DR2, også selvom det er første gang, de udsendes på disse kana
ler. Samme problematik gør sig gældende i forhold til DR’s radiokanaler på
henholdsvis FM og DAB/internet.
Det har med etableringen af børnekanalen DR Ramasjang kunnet konstate
res, at antallet af førstegangstimer til børn på DR’s to hovedkanaler er fal
det, således at der samlet på disse to kanaler er sendt færre første
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gangstimer i 2010 end gennemsnittet for 2003 2006. Forpligtelsen medfø
rer, at DR skal øge sin indsats over for børn på tv og radio. Dette mål nås
alene i kraft af genudsendelsestimerne på kanalerne, idet der ikke er krav
om antallet af førstegangstimer.
I forhold til unge har DR i 2010 ligesom i 2009 opfyldt kontraktens krav.
2010 er det sidste år, hvor DR sender hele året på den fjerde landsdæk
kende FM kanal, P2, idet tilladelsen overtages af Berlingske People A/S per
1. november 2011. DR har igen i 2010 opfyldt kravene i tilladelsen.
DR har også i 2010 redegjort grundigt for arbejdet i forhold til beskyttelsen
af mindreårige, herunder med udbredelse af kendskab til regler på området
i organisationen, hensyn i planlægningen af programfladen, ”børnezoner”
og indsatsen for at opbygge en videnbank i DR på området. DR har på
baggrund af en skadelighedsvurdering i 2010 valgt at sende en række ud
sendelser efter kl. 21, hvilket er det tidspunkt, Nævnet i tidligere udtalelser
har anbefalet som skæringstidspunkt. Nævnet har tidligere tilkendegivet
over for såvel DR som TV 2, at hvis der sendes programmer med potentielt
skadeligt indhold, er det ikke tilstrækkeligt blot at advare før udsendelsen
af disse programmer. Denne type programmer må alene sendes på tids
punkter, hvor børn ikke kan forventes at se fjernsyn, idet DR og TV 2 ikke
kan udsende kodede programmer. Nævnet anerkender, at DR har indført
en praksis med – på baggrund af en skadelighedsvurdering – først at pla
cere visse programmer efter kl. 21. Nævnet har noteret sig, at DR oplyser
fortsat at sende bl.a. dansk dramatik, i hvilken forbindelse der som en ser
vicemeddelelse bringes advarsler på tidspunkter, hvor det kan forventes,
at mindreårige børn ser fjernsyn. Det fremgår videre af årsrapporten fra
Lytternes og seernes redaktør, at der i 2010 har været et fald i antallet af
henvendelser i forbindelse med voldsomme scener, hvilket ligeledes må
anses som positivt.
Nævnet anerkender, at DR gør et stort arbejde for at realisere målene for
handicappedes adgang til DR’s tilbud på tv og er drivkraft bag det tvær
europæiske EU projekt ”DTV4ALL”, der undersøger, hvordan de europæi
ske broadcastere bedst gør brug af de nye teknologiske muligheder.
DR har i 2010 mere end opfyldt de måltal, der i 2008 blev opstillet i forhold
til synstolkning. Derudover har DR i 2010 haft en stigning i antallet af tek
stede timer og opfyldt kontraktens krav om at det samlede antal tekstede
timer skal stige over kontraktperioden. DR har dog ikke helt opfyldt det
måltal, der blev opstillet for tekstning per 1. januar 2009. Dette tilskrives
et fald i danske sendetimer på DR2 i 2010, idet det bemærkes, at uden
landske tekstede programmer ikke medregnes i opgørelsen af tekstede
timer.
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I forhold til dansk dramatik har Nævnet noteret sig det lave antal første
gangsudsendelser med nyproduceret dansk dramatik. Niveauet i 2010 er
det laveste i hele kontraktperioden, og også antallet af genudsendelsesti
mer er faldet. DR har dog over hele kontraktperioden opfyldt forpligtelser
ne i forhold til det gennemsnitlige antal årlige timer i den foregående kon
traktperiode.
Radio og tv nævnets udtalelser om DRs public service redegørelse vil bli
ve offentliggjort tirsdag d. 12. juli 2011 på Styrelsen for Bibliotek og Medi
er’s hjemmeside www.bibliotekogmedier.dk, jf. vedlagte pressemeddelelse.
Det bestemmes i DRs public service kontrakt for 2007 2010, pkt. 15, at
”Redegørelsen og nævnets udtalelse samt DRs bemærkninger hertil fore
lægges 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. bemærknin
ger senest onsdag d. 31. august 2011. Bemærkningerne vil straks blive
offentliggjort på nævnte hjemmeside og videresendt til Kulturministeriet.

Med venlig hilsen

Christian Scherfig
Nævnsformand
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