RADIO- OG TV-NÆVNET

DR
Att. Bestyrelsesformand Mogens Munk Rasmussen
DR-Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C

København den 10. juli 2007
Udtalelse om DRs public service-redegørelse
Vedlagt fremsendes Radio- og tv-nævnets udtalelse, jf. radio- og
fjernsynslovens § 40, stk. 2, om DRs public service-redegørelse for 2006.
Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af DRs public
service-redegørelse for 2006, at DR i 2006 samlet set opfylder public
service-kontraktens krav, og at redegørelsen giver et tilfredsstillende
billede af DRs programudbud og danskernes brug heraf i 2006.
I forbindelse med børn og sendetidspunkter, opfordrer Nævnet fortsat DRs
bestyrelse til at følge udviklingen og at redegøre for den af DR anvendte
praksis på dette punkt i forbindelse med de kommende public serviceredegørelser.
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For så vidt angår engagementet i dansk film bemærker Nævnet, at DR ikke
har levet op til kravene om en gennemsnitlig årlig anvendelse på henholdsvis 35 mio. kr. på spillefilm og 7 mio. kr. på kort- og dokumentarfilm,
idet der gennemsnitlig i kontraktperioden kun er anvendt 34,65 mio. kr. på
spillefilm og 6,52 mio. kr. på kort- og dokumentarfilm.
Endvidere opfordrer Nævnet fortsat DR til i fremtidige redegørelser at foretage en kvantitativ opgørelse af dansk musik i tv, samt til at oplyse, hvorledes DR bestræber sig på at opfylde følgende af kontraktens krav, som
Nævnet anser for centrale:
-

Aktiv sprogpolitik
Integration
Mangfoldighed af kultur, livsopfattelser og levevilkår
Koordineringen med TV 2 om dansk dramatik.

Såfremt DR er ikke har i sinde at følge Nævnets opfordringer vil Nævnet
værdsætte en begrundelse herfor.
J.nr.

Nævnet finder bl.a. i relation til definitionen på ”dansk dramatik”, at der er
grundlag for en dialog med DR i forbindelse med afgivelse af fremtidige
public service-redegørelser om opfyldelse af public service-kontrakten for
2007-2010. I den forbindelse bemærkes, at Nævnet gerne indgår i en
dialog med DR med henblik på eventuel drøftelse af udformningen og
indholdet af redegørelserne.
Endelig skal Nævnet understrege, at Nævnet er af den opfattelse, at fragmenteringen på tv-markedet og den heraf følgende stigende manko for DR
bør følges nøje, idet det dog er Nævnets opfattelse, at tildelingen af en
yderligere multipleks til DR vil kunne udnyttes til at afhjælpe disse forhold.
Radio- og tv-nævnets udtalelser om henholdsvis DRs og TV 2´s public
service-redegørelser vil fredag d. 13. juli 2007 blive offentliggjort på
Mediesekretariatets hjemmeside www.mediesekretariatet.dk, jf. vedlagte
pressemeddelelse.
Med venlig hilsen

Christian Scherfig
Nævnsformand
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