RADIO- OG TV-NÆVNET

DR
Att. bestyrelsesformand Mogens Munk Rasmussen
TV-Byen
2860 Søborg

København den 22. juni 2005
Beklagelse af fejl vedrørende børneprogrammer i Radio og tv-nævnets
udtalelse om DR’s public service redegørelse for 2004

Radio- og tv-nævnet er blevet gjort opmærksom på, at der i punkt 5.1.5 i Nævnets
udtalelse er sket en fejl med hensyn til opgørelsen af, hvor mange timers børneprogrammer i tv DR skal sende for at opfylde public service-kontraktens krav.

MEDIESEKRETARIATET

VOGNMAGERGADE 10, 1.
1120 KØBENHAVN K
TELEFON 33 18 68 68

I udtalelsen er anført, at DR i 2005-2006 skal sende gennemsnitligt 732 timer børneprogrammer i tv for at opfylde kontraktens krav om et gennemsnit for hele aftaleperioden, dvs. 2003-2006, på mindst samme niveau som i gennemsnittet for
perioden 1999-2002, hvilket var 693 timer. Det rigtige gennemsnitstal for den resterende del af aftaleperioden, dvs. 2005-2006 er imidlertid kun på 682 timer. Jeg
skal på Radio- og tv-nævnets vegne beklage den indtrufne fejl. Så meget desto mere, som fejlen også har haft betydning for udformningen af bemærkningen i Nævnets pressemeddelelse af 21. juni 2005 om ”et ømt punkt omkring børneudsendelser”. Denne betragtning får naturligvis, i lyset af fejlen, mindre vægt i forhold til
DR, da der kun kræves en mindre stigning – på fem timer – for at nå det i kontrakten fastsatte mål. Nævnet vil offentliggøre en beklagelse herom på sin hjemmeside.
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Tilbage står, at omfanget af børneudsendelser i DR TV fortsat bør øges i forhold
til 2004, men den nødvendige stigning er kun på fem timer fra 677 til 682 timer.
Med venlig hilsen

f. Christian Scherfig
Nævnsformand
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