
  

 

 

 
 
 

København den 7. marts 2007 
 
Børn og sendetidspunkter 

 
Radio- og tv-nævnet har behandlet DRs supplerende redegørelse af 15. fe-
bruar 2007 vedrørende børn og sendetidspunkter. 
 
Nævnet anmodede ved brev af 5. januar 2007 DR om i forlængelse af sin 
supplerende redegørelse af 8. december 2006 til public service-redegørel-
sen for 2005 at oplyse, hvordan DR konkret vurderer, hvorvidt et givent tv-
program – f.eks. et afsnit af en dramaserie – har et indhold, der kan skade 
børn, og derfor, jf. Nævnets fortolkning af public service-kontrakten, ikke 
bør sendes på tidspunkter, hvor børn normalt ser tv, hvilket DR selv har be-
stemt til at være før kl. 21. 
 
Nævnet har følgende bemærkninger til DRs redegørelse af 15. februar 2007: 
 
1. Relationen mellem public service-kontrakten og Tv-direktivet 

Det er korrekt, at bestemmelsen om bl.a. børn og sendetidspunkter i public 
service-kontrakten hidrører fra EU-direktivet ”TV uden grænser” og derfor er 
et generelt reguleringskrav i den danske radio- og fjernsynslovgivning.  
Kravet gælder således for alle tv-stationer i Danmark, via bekendtgørelsen 
om satellit- og kabel-tv, bekendtgørelsen om lokal-radio- og tv, for TV 2/ 
DANMARK A/S gennem bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ program-
virksomhed, § 3, stk. 4 samt public service-tilladelse og for DR gennem be-
kendtgørelse om vedtægt for DR, § 5, stk. 2, samt public service- 
kontrakten. Når Nævnet har taget spørgsmålet op over for DR (og i øvrigt 
også over for TV 2), skyldes det, at Nævnet ved læsningen af DRs (og TV 
2s) public service-redegørelser for 2005, savnede oplysninger om, hvordan 
det konkret blev vurderet, om et program var skadeligt, og hvilke konse-
kvenser, bl.a. med hensyn til sendetidspunkt, der blev draget heraf. 
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2. Statistisk grundlag 

DR henviser i redegørelsen af 15. februar til, at der bør ses på flere år, og at 
2005 skulle være særligt præget af Krøniken. Nævnet har på baggrund heraf 
bedt Mediesekretariatet kontrollere tallene fem år tilbage og skal på denne 
baggrund fastholde, at mønsteret for søndagene er stabilt, idet der blandt de 
små børn er omkring 10 % som ser tv kl. 20, men kun 5 % kl. 21. 
  
Om selve tidspunktet kl. 21, fremhæves, at dette klokkeslæt var nævnt i 
DRs egen redegørelse af 8. december 2007 som det skelsættende tidspunkt 
med hensyn til børns tv-sening, og at Nævnet i sit brev af 5. januar blot har 
taget dette til efterretning.  
  
3. Fortolkning af bestemmelsen 

Nævnet mener, ikke, at det af EU-fællesskabsretlige betragtninger kan ud-
ledes, at Nævnets fortolkning af direktivbestemmelsen er for vidtgående, 
idet der naturligt vil være en vist national, kulturelt betinget, fortolknings-
margin for bestemmelser af denne art. En naturlig læsning af bestemmelsen 
fører således efter Nævnets opfattelse, til den i Nævnets brev af 5. januar 
2007 nævnte fortolkning, om, at der slet ikke bør sendes programmer ”der 
kan skade etc.” , på tidspunkter hvor børn normalt ser tv. Nævnet skal der-
for fastholde sin fortolkning af bestemmelsen.  
 
4. DRs vurdering af enkeltprogrammer og/eller dramaafsnit 

DR oplyser, jf. redegørelsen s. 3-4, at der både før produktion og program-
sætning af en dramaserie foretages en vurdering af bl.a. seriens egnethed 
for børn, og at der også efterfølgende foretages en vurdering v/DR Drama af 
de enkelte afsnit. Det fremgår endvidere, jf. s. 4, at ”Hvis et program vurde-
res som potentielt skadeligt for børns udvikling, kan vurderingen resultere i, 
at programmet omredigeres, eller at sendetidspunktet rykkes til efter kl. 
21”. Nævnet tager denne del af DRs redegørelse til efterretning og har ikke 
yderligere bemærkninger hertil. 
 
Afslutningsvis skal Radio- og tv-nævnet opfordre DRs bestyrelse til at følge 
udviklingen vedrørende børn og sendetidspunkter og at redegøre for den af 
DR anvendte praksis på dette punkt i forbindelse med de kommende public 
service-redegørelser. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Christian Scherfig 
Nævnsformand 
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