
 

 

Mere public service for pengene 
- Danske Mediers forslag til forhandlinger om medieaftale 2018. 

 

”Det er en myte, at public service kun kan leveres af statsejede eller statsfinansierede medier. 
Der er et meget mangfoldigt medieudvalg i disse år, og private medier kan levere masser af 
public service-indhold” - kulturminister Mette Bock, 29. november 2016.  
 
Det er en sandhed, som fortjener gentagelse, og som Danske Medier bakker helhjertet op om. 
Den kommende medieaftale bør sikre, at danskerne får mest mulig public service for 
pengene, uanset hvem der producerer det og hvilken platform det bliver leveret på. Som reel 
storleverandør af public service-indhold, er de private publicistiske medier klar til at påtage 
sig sin del af opgaven. 
 
Det er alment kendt, at det danske mediemarked over de seneste år er blevet presset af 
konkurrencen fra Google og Facebook. Situationen er ikke blevet forbedret af den manglende 
arbejdsdeling og fortsatte konkurrence mellem DR og TV 2-regionerne på den ene side og 
civilsamfundet, i form af de private medier, på den anden. Det har lagt et unødigt pres på de 
private medier, og det betyder i sidste ende mindre public service-indhold til danskerne og 
mindre innovativt indhold til at tiltrække den yngre generation. 
 
Løsningen er, at genskabe balancen i mediemarkedet og at sikre en god arbejdsdeling mellem 
de forskellige leverandører. Uanset om de er statslige eller private. 
 
Danske Medier fremlægger derfor en række forslag til den kommende medieaftale: 
 

 Rammerne for DR og TV 2-regionernes virke skal formuleres mere præcist og klart, så 
hvert enkelt program fremover kan dokumenteres reelt at være public service. DR og 
TV 2-regionerne skal således prioritere public service-indhold, som civilsamfundet ikke 
allerede leverer. 

 DR og TV 2-regionernes digitale nyhedstjeneste skal modereres, så tilbuddet kun 
består af korte nyheder svarende til bureaustof og stof, der er direkte afledt af 
researchen fra tv- og radioudsendelser, og således tager udgangspunkt i tv- og lydklip 
fra stationernes programmer. 

 DR og TV 2-regionerne skal arbejde for at samle danskerne om public service på egne 

platforme frem for at understøtte reklamefinansierede internationale aktører. 

 DRs budget bør sænkes med 5 pct. om året i 5 år.  

 Public service-puljen skal åbnes, så flere aktører kan få mulighed for at producere 

indhold, uanset projektets størrelse, og uafhængigt af om platformen er podcast, tv, 

artikelserier, radio eller andet. 

 Udlægning af væsentlige dele af programproduktionen, som derved medvirker til at 

forbedre de private mediers og producenters økonomi. 

 Alle DR og TV 2-kanaler og -ydelser skal værdi- og markedstestes efter allerede 

gældende EU-regler. Dette skal ske hvert tredje år af en uvildig part, samt før nye 

kanaler, programrækker og ydelser lanceres, enten på initiativ af den uvildige part eller 

på anfordring fra en brancheaktør. 

 P4 sendes i udbud, så det lokale public service-tilbud kan styrkes og udvikles til at 

tiltrække nye målgrupper. 
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Public service i hvert enkelt program  

Mere reel public service 

 

Public service-rammerne for DR og TV 2-regionerne er i dag meget løst formuleret. I DRs 

public service kontrakt for 2015-18 står det eksempelvis beskrevet, at DR skal ”styrke 

borgernes handleevne i et demokratisk samfund”, ”samle og spejle Danmark”, ”stimulere 

kultur og sprog” og ”fremme viden og forståelse”. Denne definition af public service åbner for 

et utal af fortolkningsmuligheder, som betyder at programmer og kanaler er mere ren 

underholdning end public service, samt at der drives nyhedsformidling som allerede leveres 

til danskerne. Det er spild af licensmidler, da borgerne allerede kan finde lignende 

programmer og tilbud andre steder. DR og TV 2-regionerne skal i højere grad prioritere 

public service-indhold, som civilsamfundet ikke allerede leverer. Det betyder eksempelvis et 

større fokus på dansk kultur og indhold til børn og unge. Det bør gælde i programplanerne 

som helhed og særligt med et digitalt fokus i en tid hvor flow-indhold udfases. 

 

Forslag: Rammerne for DR og TV 2-regionernes virke skal formuleres mere præcist og 

klart, så hvert enkelt program fremover kan dokumenteres reelt at være public service. DR 

og TV 2-regionerne skal således prioritere public service-indhold, som civilsamfundet ikke 

allerede leverer. 

 

En konsekvens heraf vil eksempelvis betyde, at en kanal som P7 i sin nuværende form vil 

blive tvunget til at ændre indhold eller lukke. 

 

 

Moderation af digitale nyhedstjenester 

Plads til udvikling af public service-lignende indhold 

 

En mere præcis og klar public service-definition for DR og TV 2-regionerne vil også gælde for 

deres digitale nyhedstjenester. De skal dog begge have mulighed for at kunne tiltrække 

brugere til deres hjemmesider, så forbruget af public service kan øges. 

 

Forslag: DR og TV 2-regionernes digitale nyhedstjeneste skal modereres, så tilbuddet kun 

består af korte nyheder svarende til bureaustof og stof, der er direkte afledt af researchen 

fra tv- og radioudsendelser, og således tager udgangspunkt i tv- og lydklip fra stationernes 

programmer. 

 

Dette vil betyde, at DR og TV 2-regionerne fortsat kan promovere public service-indhold på 

sociale medier og generelt tiltrække brugere til deres hjemmesider. Det vil samtidig sikre en 

mere klar arbejdsdeling mellem DR og TV 2-regionerne og civilsamfundet, samt give plads til 

at civilsamfundets aktører kan udvikle bæredygtige publicistiske rammer. 
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Et neutralt agerende DR og TV 2-regionerne 

Licensmidler skal ikke favorisere bestemte typer virksomheder  
 
DR og TV 2-regionerne skal agere neutralt på det danske mediemarked. Begge har til formål 
at producere og udbrede god public service, som civilsamfundet ikke allerede leverer, og dette 
skal ske uden at favorisere bestemte medier, virksomheder eller andre private aktører. 
 

Forslag: DR og TV 2-regionerne skal arbejde for at samle danskerne om public service på 

egne platforme frem for at understøtte reklamefinansierede internationale aktører. 

 
Forslaget vil medføre at licensmidler ikke bidrager til at favorisere bestemte typer af 
medievirksomheder og dermed underminere udbuddet og mangfoldigheden af dansk public 
service-lignende indhold. 
 

 

Sænkelse af DRs budget 

Genopret balancen mellem stat og civilsamfund 

 

Der er behov for mere innovation i produktionen af public service-indhold og et mere 

mangfoldigt forbrug. Derfor skal balancen mellem stat og civilsamfund genoprettes, så de 

private medier, som civilsamfundets aktører, har plads til at udvikle udbuddet af public 

service-lignende indhold. 

 

Forslag: DRs budget bør sænkes med 5 pct. om året i 5 år.  

 

Det vil samtidig bidrage til, at danskerne kan få et øget råderum til at tilkøbe en mere 

mangfoldig palet af public service-indhold.  

 

 

Åben public service-pulje og udlægning af programproduktion 

Mere innovativ og mangfoldig produktion af public service 

 

Hvis danskernes fortsat skal have et varieret og tidssvarende udbud af public service-indhold, 

så er det nødvendigt at understøtte den fortsatte digitale udvikling af indholdet og at sikre 

innovativt indhold til de yngre målgrupper uanset platformen. Jo flere der kan deltage i 

arbejdet, jo mere nyskabende indhold bliver der produceret til danskerne. 

 

Forslag: Public service-puljen skal åbnes, så flere aktører kan få mulighed for at producere 

indhold, uanset projektets størrelse, og uafhængigt af om platformen er podcast, tv, 

artikelserier, radio eller andet. 

 

Samtidig med at der innoveres ny public service, så er det vigtigt at understøtte den 

produktion, der allerede foregår. De private medier, som civilsamfundets aktører, producerer 

til stadighed masser af indhold, både på skrift, radio, podcasts og video, som reelt er public 

service-indhold og som kan udlægges fra DR og TV 2-regionerne. 
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Forslag: Udlægning af væsentlige dele af programproduktionen, som derved medvirker til 

at forbedre de private mediers og producenters økonomi. 

 

Med disse to forslag sikres danskerne derved mere nytænkende public service og samtidig 

også et bredere og mere mangfoldigt udbud af public service-indhold. 

 

 

Værdi- og markedstest af alle kanaler og ydelser 

Sikring af mere unikt dansk indhold 

 

Danskerne skal tilbydes mest muligt unikt public service-indhold. Det skal derfor sikres, at 

der ikke bruges licensmidler på indhold, som allerede er tilgængeligt for danskerne. 

 

Forslag: Alle DR og TV 2-kanaler og -ydelser skal værdi- og markedstestes efter allerede 

gældende EU-regler. Dette skal ske hvert tredje år af en uvildig part, samt før nye kanaler, 

programrækker og ydelser lanceres, enten på initiativ af den uvildige part eller på 

anfordring fra en brancheaktør. 

 

Det kan eksempelvis foregå ved, at DR og TV 2-regionerne løbende forelægger 

udviklingsplaner for Radio- og tv-nævnet, som gennemfører testen i samarbejde med 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Nye initiativer kan hermed først igangsættes efter en 

succesfuld værdi- og markedstest. Samtidig får Radio- og tv-nævnet bemyndigelse til at lukke 

eksisterende kanaler og -ydelser eller at kræve dem omlagt. 

 

 

P4 i udbud 

Udvikling af lokal public service 

 

Danskerne har krav på et mangfoldigt udbud af public service lokalt, såvel som nationalt.  

Erfaringen med udbuddet af FM4, bedre kendt som radio 24syv, har medført en 

revitalisering af taleradio, og kanalen har formået også at tiltrække yngre målgrupper. De 

gode erfaringer med radioudbud er derfor oplagte at benytte til styrke den lokalt målrettede 

public service, og derfor bør P4 sendes i udbud. 

 

Forslag: P4 sendes i udbud, så det lokale public service-tilbud kan styrkes og udvikles til at 

tiltrække nye målgrupper. 

 

Forslaget vil bidrage til en mangfoldiggørelse af lokalradio og samtidig sikre en bedre balance 

og mere lige vilkår mellem staten og lokale medier. 

 


