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København den 12. juli 2011
DR opfylder sin public service kontrakt i 2010
Radio og tv nævnet har afgivet sin udtalelse om DR’s redegørelse for opfyldelse af
public service kontrakten i 2010.
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 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 2010.
2010 er det sidste år i kontraktperioden for 2007–2010, og Nævnet har derfor bl.a.
konkluderet på DR’s samlede opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser – f.eks.
filmforpligtelserne.
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 naturligvis til at give et
samlet billede af DR som public service institution.
Med etableringen af børnekanalen DR Ramasjang kan det konstateres, at antallet af
førstegangstimer til børn på DR’s to hovedkanaler er faldet, således at der samlet
på disse to kanaler er sendt færre førstegangstimer i 2010 end gennemsnittet for
2003 2006. Forpligtelsen medfører, at DR skal øge sin indsats over for børn på tv
og radio. Dette mål nås alene i kraft af genudsendelsestimerne på kanalerne.
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 landsdækkende FM
kanal, P2, idet tilladelsen overtages af Berlingske People A/S per 1. november
2011. DR har igen i 2010 opfyldt kravene i tilladelsen.
Nævnet har noteret sig det lave antal førstegangsudsendelser med nyproduceret
dansk dramatik. Niveauet i 2010 er det laveste i hele kontraktperioden, og også
antallet af genudsendelsestimer er faldet. DR har dog over hele kontraktperioden
opfyldt forpligtelserne i forhold til det gennemsnitlige antal årlige timer i den fo
regående kontraktperiode.
Nævnets udtalelse kan ses på www.bibliotekogmedier.dk.
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DR skal kommentere udtalelsen senest 31. august, hvorefter Nævnets udtalelse og
DR’s kommentar går til de mediepolitiske ordførere.
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