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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 service-redegørelse for 2010 jf. Radio- og fjernsynslovens § 40, stk. 2.
På baggrund af sin gennemgang af DRs public service-redegørelse for
2011, der er det første år i den nye kontraktperiode, finder Radio- og tvnævnet samlet set, at DR i 2011 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. Nævnet
anerkender, at DR på opfordring fra Nævnet har fulgt kontraktens struktur
og rækkefølge i sin redegørelse.
DR har redegjort for opfyldelsen af koncessionen i forhold til P2 i et separat
dokument. Nævnet har behandlet denne redegørelse i Bilag 1 til Nævnets
udtalelse.
2011 er som nævnt det første år i den nye kontraktperiode, og det er derfor ikke muligt at konkludere på de forpligtelser, der er formuleret som et
årligt gennemsnit over kontraktperioden.
Nogle af de væsentlige ændringer, der har fundet sted i kontrakten, indebærer, at der er konkrete timekrav til opfyldelse for færre programkategorier end tidligere, og at der som udgangspunkt ikke skal ske en opdeling af
programtyper på førstegangstimer og genudsendelsestimer. Derudover har
DR valgfrihed i forhold til, på hvilke kanaler forpligtelserne opfyldes.
På nyhedsområdet har DR på såvel radio som tv sendt langt flere timer,
end kontrakten kræver, også selvom der i opgørelsen alene ses på de traditionelle kanaler: DR1 og DR2 på tv og eksklusive DAB-kanalen ”DR Nyheder” på radio.
2011 har også været et år med opprioritering af internationalt og europæisk stof. Således har DR ansat en globalkorrespondent, der rejser rundt og
dækker begivenheder i hele verden, en EU-korrespondent i Bruxelles samt
udvidet sit netværk af såkaldte stringere rundt om i verden. DR har der-
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med, som kontrakten foreskriver, styrket dækningen af internationale og
europæiske perspektiver.
I forhold til nyheder på fremmedsprog har DR tidligere haft problemer med
svingende kvalitet og leveringssikkerhed fra de eksterne leverandører på
området. DR har i 2011 fået løst disse problemer og har i hele 2011 leveret
nyheder på de fire meste anvendte fremmedsprog i Danmark.
Nævnet anerkender DRs indsats på nyhedsområdet – både i forhold til
danske og fremmedsprogede udsendelser.
I forhold til de yngste seere bød 2011 på en omlægning af sendeplanen,
hvilket medførte en række forældreklager blandt andet over at programindholdet på DR Ramasjang, som blev programsat til kl. 17.00. DR tog kritikken til efterretning og gennemførte en række programændringer og øgede informationsindsatsen om tilbuddene til de yngste blandt andet på sin
hjemmeside. DR gør idet hele taget en stor indsats for at tilrettelægge
sendefladen efter små og store børns dags- og ferierytmer.
DR prioriterer ifølge redegørelsen danske og nordiske programmer højt i
forhold til børn, men sender tillige kvalitetsprogrammer og film fra den
øvrige verden. DR beskriver ikke nærmere, hvad der forstås ved kvalitetsprogrammer, hvilket kunne være relevant. Beregninger foretaget af Kulturstyrelsen viser, at andelen af tv-programmer til børn med især Danmark
men også de andre nordiske lande som oprindelses land udviser en fortsat
faldende tendens. Andelen af tv-programmer af dansk oprindelse til børn
er således faldet fra 43,5 % i 2008 til 33,4 % i 2011.
I forhold til beskyttelsen af mindreårige har DR intensiveret indsatsen. Der
har dog i 2011 været en række forældreklager efter at TV-Avisen viste voldelige billeder af Gadaffis død og DR Update viste billeder af forkullede lig
fra Somalia. Nævnet opfordrer DR til varsomhed på området og forbeholder sig at tage emnet op ved senere redegørelser.
Der har fra 2010 til 2011 været et relativt kraftigt fald i antallet af timer
med tv-programmer til unge. Nævnet formoder dog, at timetallet vil stige
kraftigt, når DRs tilbud til unge, DR MAMA, har sendt i et fuldt år.
I forhold til DRs engagement i dansk filmproduktion har DR allerede fra
kontraktens første år et relativt stort efterslæb, idet der for spillefilm, kortog dokumentarfilm i 2011 samlet set er investeret 30 % mindre, end der
skulle have været ud fra en gennemsnitsbetragtning (43,8 mio. kr. mod
det kontraktlige årlige gennemsnit på 60 mio. kr.). Da der dog netop er
tale om, at det beløb, der skal investeres, er et årligt gennemsnit i de fire
år, kontrakten løber, vil det først ved kontraktens udløb være muligt at
vurdere, om DR har opfyldt kontrakten på dette område. Efterslæbet er
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blandt andet forklaret dels med, at der er naturlige udsving i antallet af
kontrakter år for år, dels at kontraktindgåelsen blev forsinket på et par
projekter. DR venter derfor at indhente efterslæbet senere i kontraktperioden.
Radio- og tv-nævnets udtalelser om DRs public service-redegørelse vil blive offentliggjort onsdag d. 18. juli 2012 på Kulturstyrelsens hjemmeside
www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/tv/dr/public-service-redegoerelse/

jf. vedlagte pressemeddelelse.

Med venlig hilsen

Christian Scherfig
Nævnsformand
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