
1. Et stærkt DR 
  
DR skal tilbyde public service-indhold på alle relevante platforme. Public service er indhold i form 
af tekst, lyd og billeder, der opfylder kulturelle, sociale og demokratiske behov i det danske 
samfund.  
  
Partierne vil arbejde for, at DR kan videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af 
public service, der via fjernsyn, radio, internet mv. sikrer et bredt udbud af programmer og tjenester 
omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. DR skal have de 
nødvendige ressourcer til at opfylde denne målsætning, både af demokratiske og kulturelle grunde. 
Et stærkt DR er samtidig et frit DR. Partierne vil derfor forpligte hinanden på mindre 
detailregulering og politisk styring. DR skal fortsat udvikles på nettet i en sammenhæng hvor både 
public service- og publicistiske medier kan udgøre en modvægt til engelsksprogede medieudbydere 
og rent kommercielle aktører.     
  
Til gengæld for de friere rammer skal DR levere indhold af høj kvalitet. DR skal kunne samle 
danskerne om en styrket nyhedsdækning, tv-drama og folkeoplysning. Det dansksprogede indhold 
skal styrkes og DR bør have et åbent forhold til omverdenen.  
  
Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre vil arbejde for: 
  
•   Mindre detailregulering af DR: Partierne ønsker mindre detailregulering af DR. Public service-

kontrakterne skal udstikke de overordnede linier for DR’s virke, hvorimod den mere konkrete 
implementering overlades til bestyrelsen og direktionen. 

  
•   Sikre en bred definition af public service: Der foregår løbende en debat om public service 

definitionen, og det er partiernes opfattelse, at et bredt public service begreb er afgørende for at 
sikre relevant public service for befolkningen. Derfor skal man ikke – som man har set i Tyskland 
– indskrænke public service stationernes mulighed for at tilbyde befolkningen indhold på 
eksempelvis internettet. Indskrænkningen i Tyskland har haft en række uhensigtsmæssige 
konsekvenser, som, hvis de overføres til danske forhold, ville betyde, at brugerne får langt mindre 
public service for licensbetalingen. Dette dog under forudsætning af, at public service medierne 
sikrer en hensyntagen til andre aktørers tilstedeværelse på internettet.  

  
•   Færre platformskrav i DR’s public service-kontrakt: DR skal have mulighed for at anvende 

internettet som befolkningens indgang til DR. DR’s netaktiviteter bør desuden ses i sammenhæng 
med netaktiviteter hos andre publicistiske medier, ikke mindst dagbladene.  

  
•   Partierne foreslår, at der oprettes et nyt, uafhængigt og højprofileret ”Programforum” for 

DR, som kan være talerør for seerne. Programforummet skal yde et aktivt med- og modspil til 
DR’s direktion. DR skal bruge debat af institutionens programmer meget mere offensivt. 
Programforummet skal have med repræsentanter fra bl.a. kulturlivet, medierne, forskere, DR's 
direktion og lytter og seer-organisationer. Programforummet skal drøfte indhold og kvalitet af 
DR’s programmer og sendeflade, men forummet skal ikke have direkte kompetence i forhold 
DR’s programmer. Debat om DR’s programmer er et sundhedstegn, for det viser at brugerne og 
meningsdannerne har et nært forhold, og dermed en holdning til, hvad der sendes på DR’s 
sendeflader. Programforummet skal således bidrage til at rejse og bruge den folkelige debat 



konstruktivt i forhold til DR. Derfor skal der i tillæg oprettes en internetside med mulighed for 
folkelig debat før, under og efter de månedlige møder. 

  
•   DR skal fortsat have en folkeligt forankret bestyrelse: Det er vigtigt at fastholde og styrke 

kontakten mellem DR og det folkelige Danmark. Derfor bør DR’s bestyrelse fortsat være politisk 
udpeget. Men DR’s dialog med det nye Programforum må samtidig få som konsekvens, at 
politiseringen af DR fra enkelte bestyrelsesmedlemmers side skal stoppe, således at vi ikke 
fremover ser enkelte bestyrelsesmedlemmer lægge pres på navngivne medarbejdere eller blander 
sig i konkret programindhold. DR’s bestyrelse skal derimod, på linje med alle andre bestyrelser, 
udøve en overordnet styring og kontrol med DR’s virke, mens direktionen står for den daglige 
ledelse. Det indebærer en præcisering af bestyrelsesinstruksen for DR’s bestyrelsesmedlemmer 
ligesom der også er behov for en afklaring af kompetenceforholdet mellem DR’s 
bestyrelsesformand og DR’s direktion.  

  
•   Dansk musik skal opprioriteres i på DR’s tv-sendeflade: Der er tale om en politisk målsætning 

og ikke en regulering af sendetid, sendetidspunkt mv.  
  
•   DR bør opprioritere drama af høj kvalitet. Danskerne samles gerne om dramaproduktioner af 

høj kvalitet, og DR’s prisbelønnede dramaproduktioner har været med til at danne en fælles 
referenceramme for befolkningen. Såfremt der tilføres ressourcer til DR til ny dramaproduktion 
skal en del af denne konkurrenceudsættes.  

  
•   DR bør styrke kvaliteten i nyhedsdækningen. DR skal være karakteriseret af en 

nyhedsdækning af høj kvalitet, og DR skal skabe rammer for den kritisk undersøgende 
journalistik. I en tid hvor mange aviser af økonomiske årsager skærer ned på udlandsdækningen 
bør DR styrke denne, så danskerne informeres kvalificeret om hvad der sker udenfor Danmarks 
grænser. For at hindre, at de unge forsvinder til andre platforme, kan DR styrke nyhedsformidling 
til denne målgruppe.   

  
•   P3 og P2 skal fortsat være på DR: Det unge og det folkelige skal stadig have en plads i public 

service og det samme gælder den klassiske musik. P3 samt P2 skal derfor forblive hos DR på FM-
båndet. Alle danskere betaler licens, og derfor skal der også være radioudbud til alle danskere 
fremover – uden reklameafbrydelser. P3 er de unges indgang til DR, og det skal det fortsat være.  

  
•   Priserne på DR’s arkivmateriale skal være så billige som muligt. Andre aktører, herunder 

eksempelvis kulturformidlingsinstitutioner, bør kunne få adgang til DR’s arkivmateriale til så lave 
omkostninger som muligt. 

  
  
Vedr. økonomi og licens: 
  
 Partierne vil arbejde for at:  
  
•   Sikre pl-regulering af licensen: Licensen har indtil nu været reguleret med en lavere sats end pl-

reguleringen. Den lave sats indgik i medieaftalen for 2007-2010, og det har betydet at det 
økonomiske grundlag for public service medierne udhules for hvert år. For at sikre at vi også 
fremover har stærke public service medier foreslår partierne derfor at regulere licensen i 



overensstemmelse med pl-reguleringen fra 2011 og frem. Dermed foreslås således ikke en 
bagudrettet regulering for perioden 2007-2010. 

  
•   Frihed for detailregulering i anvendelsen af overskydende licensmidler: Forligspartierne 

udmønter som i dag de overskydende licensmidler ved at udstikke de overordnede rammer, men 
partierne skal ikke efterfølgende i detaljer blande sig i licensmodtagernes anvendelse af midlerne. 
En orientering vil være tilstrækkelig.  

  
•   Frameldingsprincip i licensopkrævningen: Den nuværende licensopkrævning er baseret på et 

såkaldt tilmeldingsprincip, hvor det påhviler den enkelte husstand og erhvervsvirksomhed aktivt 
at tilmelde sig licens. Tilmeldingsprincippet medfører i dag et stort antal sortseere og dermed et 
tabt licensprovenu.   

  
•   Fjerne loftet over erhvervslicensen: Det følger af introduktionen af frameldeordningen, at det 

nuværende loft over erhvervslicensen på 2006-niveau fjernes.  
  
Økonomi ved indføring af automatisk frameldeordning og ophævelse af loft over 
erhvervslicens 
Den nuværende licensopkrævning er baseret på et såkaldt tilmeldingsprincip, hvor det påhviler den 
enkelte husstand og erhvervsvirksomhed aktivt at tilmelde sig licens. Tilmeldingsprincippet er 
eksplicit nævnt i det medieforlig, der gælder fra 2007-2010. En ændring af tilmeldingsprincippet vil 
derfor indebære en opsigelse af den nuværende medieaftale og en forøgelse af det licensloft, der 
indgår i aftalen.  
  
Tilmeldingsprincippet medfører i dag et stort antal sortseere. DR vurderer, at der er omtrent 140.000 
sortseende privathusstande, og at det – inden indførslen af medielicensen – kun var omtrent 
halvdelen af alle erhvervsvirksomheder, der var tilmeldt licens. Det svarer til omtrent 150.000 
virksomheder. 
  
Det mer-provenu, der vil kunne opnås ved overgang til et frameldingsprincip, afhænger selvfølgelig 
helt og holdent af, hvor mange ikke-betalere, der vil overgå til betaling. 
  
DR’s egen vurdering er, at man med en frameldingsmodel vil kunne fange omtrent 30.000 af de ca. 
140.000 private sortseere. Det svarer til omtrent 21 pct., som imidlertid er et konservativt skøn. 
Derimod anslås det, at et mere realistisk skøn er omkring 25 pct. Herudover vurderer DR, at man vil 
kunne fange omtrent 7.500 private husstande, der kun betaler radiolicens, selvom de også har 
fjernsyn eller computer. Provenuet herfra vil være hhv. 63,3 og 11,6 mio. kr., som det fremgår af 
tabellen neden for.  
  
Hertil kommer antallet af erhvervsvirksomheder, der vil kunne fanges af frameldingsprincippet. 
Hvis det forudsættes, at andelen af erhvervsvirksomheder, der betaler licens, kan hæves til samme 
niveau som de private husstande i dag, vil provenuet kunne forøges med omtrent 60 mio. kr. årligt.  
DR vurderer, at kun 50.000 virksomheder er licenspligtige, men ikke betaler licens i dag, og at kun 
en fjerdedel af disse vil kunne fastholdes som licensbetalere. Det er dog et konservativt skøn. DR 
vurderer at det samlede antal virksomheder og institutioner med en eller flere ansatte er 200.000, og 
at kun 110.000 virksomheder er registrerede som licensbetalere. Hvis det antages, at samtlige 
virksomheder har et licenspligtigt apparat, og at virksomhedernes andel af sortseere kan nedbringes 
til det samme niveau som private husstande, er potentialet omkring 84.150 virksomheder.  



  
Beregningerne viser frameldeordningen, efter den er fuldt indfaset. Der vil dog i de første år skulle 
regnes med et mindre provenu, fordi der er omkostninger forbundet med at indfase ordningen. 
Samtidig kan man ikke forvente den fulde gevinst i form af øget antal licensbetalere i 
frameldeordningens første 2 år.  
  
Merprovenu ved overgang til frameldingsprincippet 
  Beregningsforudsætninger Merprovenu  

(mio. kr.) 
Private sortseende 
husstande 

35.000 husstande (svarende til 25 pct.) 
Årlig licens = 2260 
Minus moms 
  
35.000*2260*0,8 

63,3 

Private husstande med 
radiolicens 

7.500 husstande 
Årlig medielicens minus årlig radiolicens = 2260-320 
Minus moms 
  
7.500*(2260-320)*0,8 

11,6 

Erhvervsvirksomheder 200.000 erhvervsvirksomheder (estimat) 
110.000 erhvervsvirksomheder, der betaler licens i dag  
Andel af private husstande der betaler licens = 93,5 pct. 
Årlig licens = 891 
Minus moms 
  
(90.000*0,935)*(891)*(0,8) 

60,0 

I alt   134,9 
  
Som det ses af skemaet ovenfor, vurderes det, at provenuet fra licensbetalingen vil kunne øges med 
134,9 mio. kr. ved overgang til frameldingsprincippet. 
  
Det er en fordel ved ”frameldingsmodellen”, at den giver mulighed for en forøgelse af DR’s 
licensindtægter uden at forøge den enkelte husstands eller virksomheds licens. Dermed 
imødekommer det principielt set den modvilje, regeringen har haft mod at drøfte modeller, der 
hæver licensen. Herudover er det en fordel, at midlerne tilvejebringes inden for det eksisterende 
licenssystem. 
  
Der er desuden lagt et loft over erhvervslicensen på 66 mio. kr. i 2006-priser. Såfremt dette loft 
hæves, og såfremt den automatiske frameldeordning for private husstande og virksomheder indføres, 
vil det give et merprovenu, som kan anvendes til at finansiere nye mediepolitiske tiltag på området 
for elektroniske medier. 
 


