
 

 

 

Til Journalistgruppen i DR 

 

Jeg svarer gerne på de spørgsmål, I har stillet mig i et brev fra 28. juni 2007. Men det er vigtigt 

for mig at understrege, at selvom åbenhed og medinddragelse er kerneværdier for hele DRs 

ledelse, så er der også emner, der er rene ledelsesanliggender og derfor ikke er til debat.  

 

Kritik af direktionsmedlemmer 

I indleder jeres brev med en direkte kritik af tre af DRs direktører - mediedirektøren, 

programdirektøren og HR-direktøren.  

 

Mediedirektøren bliver kritiseret for at være på en længe planlagt ferie med sin familie. Jeg 

mener, at DR Medier, ligesom andre afdelinger og direktørområder, har nogle meget kompetente 

medarbejdere, som sammen med den øvrige ledelse kan varetage direktørens ansvarsområde, 

når han er på ferie. Jeg ser ikke mediedirektørens ferie som et problem. Og jeg vil gerne 

understrege, at der er en ting, der er vigtigere end DR, og det er hensynet til vores familier. 

 

Programdirektøren bliver kritiseret for bemærkningen ”vi overholder aftaler, hvis vi kan”. Den 

bemærkning kan og blev tilsyneladende misforstået. På mødet i DR Programmer/nyheder den 18. 

juni blev det flere gange slået fast, at DR vil overholde sine aftaler både nu og fremover. 

Tilføjelsen ”hvis vi kan” var ikke et forsøg på en malplaceret spøg, men et unødvendigt teoretisk 

forbehold.  

 

I brevet kritiserer Journalistgruppen ligeledes HR-direktøren for ikke at overholde de indgåede 

aftaler. Det er ikke rigtigt. DR HR overholder de indgåede aftaler. DR HR bliver altid involveret, 

inden DR indgår fratrædelsesordninger og lignende aftaler. Det sker for at sikre, at alle regler 

bliver overholdt, og at alle får en ens behandling på tværs af DR. Men der må fremover ikke kunne 

opstå misforståelser, som det har været tilfældet i forbindelse med et par enkelte 

fratrædelsesordninger. Derfor vil DR skærpe informationen om, at en aftale ikke er endeligt 

indgået, før DR HR har været konsulteret.  

 

Ledelseskommunikation i forbindelse med spareplan 

Journalistgruppen mener, at der er behov for mere ledelseskommunikation, når spareplanen er 

gennemført. Det er et helt naturligt chefansvar at beslutte, hvordan hverdagen bliver efter 

spareplanen er gennemført og efterfølgende kommunikere det ud. Dette er allerede sket flere 

steder, og andre steder sker det så hurtigt som muligt, når der foreligger resultater af analyser 

og udviklingsmøder. Hvis der er behov for mere information, stiller jeg og alle andre, der har 

påtaget sig et ledelsesansvar i DR, altid op igen og besvarer spørgsmål.  

 



 

 

Orientering 

Besparelserne i Orientering har været til heftig diskussion. Orientering skal fortsat være et P1-

flagskib, som løbende skal udvikles i forhold til verden omkring os. Jeg synes, at divisionschef Ralf 

Andersson og P1-chef Anders Kinch-Jensen på Inline den 15. juni gav en fyldestgørende 

redegørelse for, at Orientering ikke bliver hårdere ramt end tidligere meldt ud. Det vigtige, vi kan 

lære af denne debat, er, at DR bevæger sig mod nye tider og mod ’Et DR’. Det betyder, at det 

ikke længere giver mening at tale om ledige stillingsnumre i enkelte afdelinger. 

 

Skjulte dagsordener 

Jeg kan forsikre medarbejderne om, at der ikke er nogen skjulte dagsordener i spareplanen. Vi 

skal finde besparelser, der svarer til 288 mio. kroner om året - vi skal ikke fyre et bestemt antal 

mennesker.  

 

I brevet efterlyser Journalistgruppen en en-til-en-opgørelse, som kan dokumentere, at 

fratrædelser bliver konverteret til færre fyringer. Det er et klart mål, at minimere antallet af 

afskedigelser, men det er ikke muligt at lave en sådan opgørelse. Årsagen er, at det er et stort 

puslespil at vurdere hvor i DR, der er afskedstruede medarbejdere, som enten kan indgå 

fratrædelsesaftaler, eller som kan fortsætte i DR, fordi andre indgår fratrædelsesaftaler og 

derved efterlader en ledig stilling, som den afskedstruede kan blive ansat i. Der er konstant 

bevægelse i disse ting, også nu efter afskedigelserne er gennemført, og nye løsninger opstår 

løbende. Også ved fratrædelsesaftaler skal DR sige farvel til værdifulde kompetencer og betale 

løn i lang tid, så vi har ingen grund til at indgå flere aftaler, end der er behov for.  

 

I direktionen ønsker vi åbenhed - også omkring strategierne bag spareplanen. Vi vil derfor også 

fremover løbende dele strategiovervejelser med HSU på samme måde, som det har været 

tilfældet i dette forløb. Der skal ligeledes være fuld gennemsigtighed i, hvor mange der bliver 

afskediget, og hvor mange stillinger, der bliver nedlagt. Direktionen imødekommer derfor gerne 

forslaget om uddybende statistik om spareplanens udmøntning. Det har vi en fælles interesse i.  

 

Endelig bør ledige stillinger i så vidt omfang som muligt besættes internt. 

 

Transmissionsindtægter for DR Update 

De syv millioner, som DR har modtaget i transmissionsafgift for DR Update, er ikke blevet 

modregnet i spareplanen. Det er de ikke, fordi pengene på forhånd var indregnet i budgetterne. 

 

Besparelser i DR Programmer/nyheder 

Vi har fået kritik af kommunikationen om besparelser på nyhedsområdet. Den er delvis 

berettiget. Kommunikationen har fra starten ikke været helt klar og entydig. På den ene side har 

vi klart sagt, at administration og teknik bliver ramt af besparelser, og på den anden side har vi 



 

 

fortalt, at selve nyhedsjournalistikken tilføres midler til bl.a. DR Update og 21’eren. Når der bliver 

sparet på administration og teknik, så kommer det selvfølgelig også til at få konsekvenser for 

selve nyhedsproduktionen. Det kan ikke undgås. 

 

Spareplanen i DR Programmer/nyheder kan endvidere blive oplevet ekstra voldsom, fordi der 

samtidig med besparelserne fra spareplanen også skal findes penge til blandt andet at dække 

tidligere budgetunderskud. Men budgettet i DR Programmer/nyheder skal være i balance ligesom 

inden for alle øvrige budgetområder af DR. Derfor er der ingen vej udenom.  

 

DRs nyhedsformidling er fortsat et vigtigt strategisk område for DR. Men i den situation vi er i, 

hvor DR skal spare et så stort beløb, kan det ikke undgås også at berøre DR 

Programmer/nyheder. 

 

Antal ansatte med specialkompetencer inden for kultur, musik og kunst 

DR vil fastholde vægtningen mellem de brede og de smalle programmer. Det har været en af 

grundforudsætningerne for spareplanen, som derved rammer bredt i DR og således både de 

brede og de smalle programmer. 

 

Det er ikke muligt at afgrænse medarbejdere med "klare faglige formidlingskompetencer inden 

for musik, kunst og kultur". Dels fordi denne type af produktioner sker i projekter i flere 

forskellige divisioner, og dels fordi medarbejderne ikke er registreret på denne måde. 

 

Jeg kan dog forsikre, at der i udmøntning af spareplanen er lagt vægt på, at DR fremadrettet 

har tilstrækkeligt med medarbejdere med både faglige og formidlingsmæssige kompetencer i 

forhold til de programmer, som DR skal producere i de kommende år. DR vil således også 

fremover kunne producere kvalitetsprogrammer inden for de nævnte genrer, hvilket DRs 

programstrategi for 2008, som er klar til september gerne skulle dokumentere. 

 

Sportsrettigheder 

DR er i tæt dialog med mulige købere af sportsrettighederne. Det er komplicerede forhandlinger 

med flere parter, men forhandlingerne forløber godt, og DR har allerede haft de første møder 

med rettighedshavere for at diskutere mulighederne for at overdrage senderettighederne til 

andre medievirksomheder.  

 

Vi er meget optimistiske mht. at få realiseret sparekravet, men da det drejer sig om 

igangværende forhandlinger, vil vi ikke kommentere dem yderligere. Det gælder også de 

økonomiske forventninger til indtægterne fra salget, da det kan underminere vores 

forhandlingsposition og dermed resultatet af forhandlingerne.  

 



 

 

Hvis DR mod forventning ikke får afhændet rettighederne til de forventede priser, så skal DR 

spare pengene andre steder. Direktionen regner med at have et mere klart overblik over 

resultatet af forhandlingerne tidligt i efteråret. Men sådan som forhandlingerne forløber indtil 

videre, har vi al mulig god grund til at tro, at DR kommer i mål med de forventede besparelser for 

frasalget af sportsrettighederne. 

 

Besparelser på chefniveau 

DR Medier har i forbindelse med sammenlægningen af chefredaktionerne nedlagt 5 chefstillinger 

og ansat 3 kontraktansatte chefer til chefredaktionens team. Der er således 2 færre 

chefstillinger end før, og de 3 nyoprettede chefstillinger er alle redaktører.  

 

I DR Programmer bliver der ligeledes sparet samlet på lønnen til kontraktansatte chefer ved at 

nedlægge chefstillinger og ved lønnedgang. Før sammenlægningen af DR Programproduktion og 

DR Nyheder var der tilsammen 86 chefer på chefkontrakt i de to områder. Efter spareplanen vil 

der være 55 chefer og 9 projektledere på chefkontrakter. Altså 22 færre kontraktansatte 

chefer i DR Programmer.  

 

Flytningen af B&U 

Flytningen af B&U er ikke en del af spareplanen, men en del af DRs strategi om, at DR skal være 

’Hele Danmarks DR’ ved at have en markant produktion uden for hovedstaden - et mål, som DR 

for øvrigt har haft svært ved at realisere tidligere. 

 

I forbindelse med flytningen vil produktionsprocessen blive nytænkt i forhold til de programkrav. 

den nye B&U-kanal vil stille. 

 

Når vi i ledelsen undersøger, om vi på sigt kan flytte tv-dramaproduktionen fra TV-Byen til DR 

Byen, sker det ud fra to væsentlige kriterier: 1. kan det spare penge og 2. kan det sikre optimale 

produktionsforhold for DR Drama. Der er ikke truffet en konkret beslutning i denne sag endnu. 

 

Tradition for dialog 

I DR har vi en stærk tradition for dialog mellem medarbejdere og ledelse. Den skal vi værne om og 

bruge, idet den er med til at styrke DR.  

Jeg og den øvrige ledelse vil efter ferien som planlagt fortsætte med at holde møder i de 

respektive divisioner, afdelinger mv. - samt fastholde tæt kontakt gennem HSU og andre 

samarbejdsfora. Dialog er jo gensidig, og med en fortsat konstruktiv og samarbejdsorienteret 

kommunikation fra organisationer og medarbejdere kan vi på den bedst mulige måde komme 

igennem denne svære periode for DR, sammen. Vi skal i den forbindelse altid huske, at vi alle i DR 

arbejder for de samme hovedmål: nemlig at DR bedst mulig kan leve op til sine forpligtelser som 



 

 

hele nationens medie- og kulturvirksomhed - samt at DR i den forbindelse er så god en 

arbejdsplads som mulig inden for de givne rammer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kenneth Plummer 

Generaldirektør 


