
Til Generaldirektør Kenneth Plummer

Journalistgruppens repræsentantskab har på et ekstraordinært 

møde den 27. juni 2007 fremsat følgende krav og spørgsmål til DR’s 

øverste ledelse, og bemyndiget formanden Steen Larsen til at søge 

svar senest den 6. august, og bekræftet at han har mandat til om 

nødvendigt at afbryde det formelle samarbejde med ledelsen, 

bindende for alle tillidsfolk:

Udmøntningen af direktionens spareplaner er sket under 

omstændigheder, som har vakt vrede hos journalisterne i DR. Især 

den arrogance og ligegyldighed som er udvist i form af 

mediedirektørens syv uger lange bortrejse i en kritisk situation, 

programdirektørens manglende evner eller vilje til at besvare 

tidligere stillede spørgsmål vedrørende programvirksomheden, samt 

HR-direktørens tilsidesættelse af indgåede fratrædelsesaftaler.

Disse forhold har medført en udtalt mistillid til direktionen, derfor 

beder vi generaldirektøren skaffe klare og fyldestgørende svar på 

nedenstående spørgsmål og krav:

Generaldirektøren må sørge for, at alle ledere i DR redegør præcist 

over for deres medarbejdere for, hvordan deres afdeling skal 

organiseres, og hvordan arbejdet skal udføres, efter at spareplanen 

er gennemført, med angivelse af, hvilke opgaver, der IKKE skal 

løses i fremtiden.

Vi kræver, at Husets ledelse utvetydigt tilkendegiver, at der er tale 

om en spareplan, der skal sikre 287 millioner kroner årligt i fire år, 

og at der IKKE er tale om andre dagsordener. Af samme grund må 

der være gennemsigtighed i fyringer og andre former for 

stillingsnedlæggelser. Ledelsen må således kunne dokumentere, at 

alle frivillige aftrædelser m.m straks bliver ”vekslet” til færre 

regulære fyringer i forholdet 1:1.



Hvordan harmonerer det med en spareplan, at der på Orientering er 

ledige stillingsnumre, samtidig med at to personer er blevet sindet.

Ledelsen må i fremtiden lægge strategipapirer på bordet over for 

tillidsfolkene, om nødvendigt i fortrolighed, for at vore 

repræsentanter kan forhandle på lige fod.

Generaldirektøren må garantere, at programdirektørens 

bemærkning om, at ”vi overholder aftaler, hvis vi kan” var en 

malplaceret spøg. Og at aftaler naturligvis overholdes.  Det er 

uholdbart, at der indgås lokale aftaler mellem A og B siden, som 

bliver underkendt af A- siden højere oppe i Huset. Enten må lokale 

chefer kunne indgå bindende aftaler, eller også må der alene 

forhandles på et plan, hvor også A-siden er bundet af 

forhandlingsresultatet.

DR har fået en uventet indtægt på syv millioner i form af 

transmissionsafgift for Update fra en af de kommercielle 

gatekeepere. Hvordan er denne varige ekstraindtægt modregnet i 

sparekravet på de 287 millioner og dermed i antallet af fyringer?

Er DR Nyheder fortsat et indsatsområde, der får tilført penge, hvis 

man tager udgangspunkt i den hidtidige regnskabspraksis, hvor 

programudgifter og teknikudgifter betragtes som en samlet del af 

driftsomkostningerne, og ikke ændrer praksis så teknik ses som en 

supportfunktion? Eller er der med den hidtidige regnskabspraksis 

reelt tale om kraftige besparelser af Nyhedernes budget? Og mener 

ledelsen i så fald, at der har været tale om reel information til 

medarbejdere, bestyrelse og offentlighed?

Hvor mange medarbejdere med klare faglige 

formidlingskompetencer indenfor områderne musik, kunst og kultur 

vil der være tilbage efter fyringerne i de afdelinger, der har 

produceret udsendelser indenfor de pågældende områder. 

Ledelsen må i de rette fora give vore repræsentanter alle relevante 



oplysninger om sportens økonomi og svare på hvad det vil betyde 

hvis det mod ledelsens forventning ikke lykkes at afhænde DR’s 

indkøbte sportsrettigheder. 

Hvor mange chefer (på kontrakt) er der i DR Programmer efter 

organisationsændringerne, og hvor mange var der før?

Vil DR spare penge på lønninger til kontraktansatte chefer efter 

omstruktureringen i DR Programmer. Og i DR Medier?

Det har været nævnt, at der kan blive tale om, at Drama skal flytte 

sin produktion fra TV-Byen til studier i DR Byen, mens B&U flytter 

sin produktion fra DR Byen til Århus.

Kan ledelsen bekræfte, at det vil være et voldsomt tilbageslag for 

B&U at flytte fra de moderne studier med elektronisk lyssætning i 

DR-Byen til tidligere generations studier i Århus (på linie med dem, 

de kom fra i TV-Byen), mens Drama omvendt ikke vil kunne gøre 

brug af de avancerede studier i DR Byen, fordi denne 

produktionsform ikke er egnet til den elektroniske lyssætning.

Hvis ovenstående er korrekt, er der unægtelig tale om en moderne 

molbohistorie, og da det samtidig vil koste fem millioner at flytte 

B&U oven i de ni millioner, det kostede at bygge TV-Byen om til 

Drama, MODVIRKER denne rokade i givet fald spareplanen og må 

derfor udskydes og de sparede udgifter bruges til at afbøde 

virkningerne af spareplanen. Det vil fremme forståelsen af, at DR’s 

sigte med handlingsplanen alene er at skabe orden i økonomien. 
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