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DR opfylder sin public service kontrakt i 2011 

På baggrund af sin gennemgang af DRs public service-redegørelse for 2011 finder 
Radio- og tv-nævnet samlet set, at DR i 2011 opfylder public service-kontraktens 
krav, og at redegørelsen på langt de fleste punkter giver et fyldestgørende og retvi-
sende billede af DRs programudbud og danskernes brug heraf. 

Radio- og tv-nævnet har desuden konstateret, at DR sender flere nyhedstimer, end 
de behøver, og at DR på børne-unge området sender en markant mindre andel 
danskproduceret tv end tidligere.  

”DR prioriterer ifølge sin redegørelse danske og nordiske programmer højt i forhold 
til børn, men det er lidt trist, at disse programmers andel er klart faldende. Andelen 
af tv-programmer af dansk oprindelse til børn er således faldet fra 43,5 % i 2008 til 
33,4 % i 2011”, siger formanden for Radio- og tv-nævnet Christian Scherfig, der 
dog samtidig understreger, at der ikke i kontrakten er krav om en bestemt andel 
danskproducerede programmer til børn. 

Også i forhold til DRs engagement i dansk filmproduktion har DR allerede fra kon-
traktens første år et relativt stort efterslæb. 

I den forbindelse siger Christian Scherfig: ”Det er først ved kontraktens udløb, det 
kan vurderes, om DR har opfyldt kontrakten på dette område, men Nævnet gør 
opmærksom på det relative efterslæb og opfordrer DR til en øget indsats”.  

DR gør en stor indsats for at tilrettelægge sendefladen efter små og store børns 
dags- og ferierytmer. Og også i forhold til beskyttelsen af mindreårige gør DR en 
stor og anerkendelsesværdig indsats. Der har dog i 2011 været en række forældre-
klager efter at TV-Avisen viste voldelige billeder af Gadaffis død og DR Update viste 
billeder af forkullede lig fra Somalia.  

”Nævnet opfordrer på baggrund af disse eksempler DR til særlig varsomhed i for-
hold til sin dækning af voldsomme begivenheder”, siger Christian Scherfig. 

Uddybning: 

2011 er det første år med den nye public service-kontrakt, der gælder for perioden 
2011-2014. Nogle af de væsentlige ændringer, der har fundet sted i kontrakten, in-
debærer, 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, hvilke kanaler forpligtelserne opfyldes på. 
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På nyhedsområdet har DR på både radio og tv sendt langt flere timer, end kontrak-
ten kræver. Derudover har 2011 været et år med opprioritering af internationalt og 
europæisk stof. Således har DR ansat både en globalkorrespondent, der rejser 
rundt og dækker begivenheder i hele verden, en EU-korrespondent i Bruxelles samt 
udvidet sit netværk af stringere rundt om i verden. DR har dermed som krævet i 
kontrakten styrket dækningen af internationale og europæiske perspektiver. 

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. Nævnet har noteret sig DRs an-
noncerede nye kanalstrategi, der formodes at træde i kraft ved årsskiftet, men dog 
afventer endelig politisk vedtagelse. Den nye strategi vil omfatte en lukning af DR 
HD, hvor DR MAMA udsendes. I stedet etableres kanalen DR3, der vil have særligt 
fokus på de 15-39-årige. 

I forhold til DRs engagement i dansk filmproduktion har DR allerede fra kontraktens 
første år et relativt stort efterslæb, idet der for spillefilm, kort- og 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.). Efterslæbet er 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 kontraktperi-
oden. 
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