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Nordisk Råds medlem Gunilla Carlsson (S) har stillet Danmarks regering følgende 

spørgsmål, E 18/2018, som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

”Vilka konsekvenser tror du att den nya danska mediepolitiken kan få för samarbetet 

mellan det nordiska public service-bolagen, till exempel vid nordiska samproduktioner -

men ytterst för demokratin i Norden?”  

 

Svar: 

Jeg har bedt DR om at bidrage til besvarelsen af spørgsmålet for så vidt angår DR’s 

forventninger til DR’s samarbejde med de nordiske public service-virksomheder i 

perioden 2019-2023. Denne periode udgør perioden for DR’s nye public service-kontrakt, 

hvori DR’s public service-opgaver er fastsat. Public service-kontrakten er indgået i 

forlængelse af den mediepolitiske aftale for 2019-2023 af 29. juni 2018 mellem 

regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk 

Folkeparti. 

 

DR har oplyst følgende: 

 

”DR’s samarbejde med de øvrige nordiske public service-institutioner finder sted i 

Nordvisions-samarbejdet. Partnerne i samarbejdet samarbejder inden for en lang 

række områder, herunder f.eks. om co-produktioner, udveksling af programmer, 

udvikling af formater, videndeling om teknik, publicering osv.   

 

Specifikt inden for co-produktionsområdet har DR i de seneste år styrket samarbejdet 

med de nordiske partnere om co-produktioner af tv-dramatik i regi af 

dramasamarbejdet ”Nordic12”. Med projektet udbygges det nordiske samarbejde på 

dramaområdet, så flere nordiske serier stilles til rådighed i længere tid på de enkelte 

landes on-demand-platforme. De danske brugere vil på den måde fremover få adgang til 

flere nordiske dramaserier, som vil blive stillet til rådighed på en måde, der 

imødekommer brugernes forventninger. Samarbejdet er således også et vigtigt led i 

DR’s fokus på at skærpe public service-profilen af indholdet på DRTV, herunder med 

øget fokus på dansk og nordisk kvalitetsindhold, hvilket der ikke ændres på med 

besparelserne i DR.  



 

Side 2 

 

Ses der mere generelt på betydningen af de ændrede økonomiske rammer for DR, kan 

det ikke undgås, at den reducerede økonomi vil betyde, at DR’s indhold samlet set vil nå 

færre brugere, end det ellers kunne have været tilfældet, og dette gælder også DR’s 

udsendelse af nordisk indhold. Konkret vil det forhold, at DR fra 2020 reducerer 

antallet af flow-kanaler fra seks til tre f.eks. betyde, at DR kommer til at udsende 

væsentligt færre timer på tv, og dermed også færre timer med nordisk indhold, som er 

udvekslet gennem Nordvisionssamarbejdet.” 

 

Jeg tager DR’s oplysninger til efterretning.   

 

Jeg kan supplerende oplyse, at den nye mediepolitiske aftale og DR’s nye public service-

kontrakt hviler på to overordnede søjler. 

 

For det første skal DR indholdsmæssigt gå fra at være en bred medievirksomhed til en 

markant og samlende kulturinstitution med fokus på nyheder, oplysning, kultur, læring 

samt indhold til børn og unge af høj kvalitet. I den forbindelse reduceres DR’s 

økonomiske ramme med 20 pct. over årene 2019-2023. Der er behov for et tydeligere 

DR, og DR skal derfor fokusere klarere på grundlæggende public service og dermed et 

stærkere fokus på DR’s kerneopgaver. 

 

For det andet skal DR tage afsæt i det øgede digitale brug ved distributionen af DR’s 

indhold. Det drejer sig om, at DR skal adressere den øgede digitalisering, danskernes 

forandrede medievaner og generationskløften i mediebrugen.  

 

De to søjler og reduktionen på 20 pct. er implementeret i DR’s nye public service-

kontrakt. I forbindelse med forhandlingerne om public service-kontrakten anmodede jeg 

DR om input til kontrakten, herunder et oplæg til, hvordan DR med udgangspunkt i 

den mediepolitiske aftale fremadrettet vil tilrettelægge sit kanaludbud. Som opfølgning 

herpå fremsatte DR forslag til en ny plan for DR’s tv- og radiokanaler og DR’s 

internetbaserede tv-udbud, som efterfølgende uændret er blevet implementeret i den 

nye kontrakt.  

 

Det er klart, at det bliver et andet og mindre DR, når økonomien reduceres med 20 

procent – herunder at der vil blive færre sendetimer og mindre nyproduceret indhold. 

Den politiske intention er et nyt, mindre og langt mere digitalt DR med færre og 

tydeligere grundlæggende public service-tilbud. Det bemærkes, at DR fortsat skal 

dække de nordiske lande og lægge vægt på programmer med dansk eller andet nordisk 

sprog som originalsprog. 

 

 

 

 

Mette Bock 


