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På DRs to tv-kanaler, på alle radioka-
nalerne og på DR Online har dansker-
ne i 2000 kunnet glæde sig over en
række både nye og historiske udsen-
delser, som markerede DRs 75 års ju-
bilæum. Og til efteråret, 2. oktober, er
det 50 år siden, at DR som første nor-
diske radiofoni besluttede at give dag-
liglivet i Danmark en ekstra dimension
med faste fjernsynsudsendelser. 

Især i det seneste årti er der kommet
langt flere radio- og tv-kanaler – til glæ-
de for såvel lytterne og seerne som DR.
Under den øgede konkurrence blandt
de elektroniske medier er det samtidig
lykkedes DR allerede nu at nå stort set
alle de mål om et mere mangfoldigt ka-
nal- og programudbud og om øget ef-
fektivisering, som i 1994 blev fastsat af
DRs bestyrelse i en 10-års plan frem til
2005. Eksempelvis har DR, som det
fremgår af regnskabsberetningen, øget
antallet af nyproducerede førstegangs-
timer pr. fuldtidsansat medarbejder
med 79 pct. for DR Radio og 83 pct. for
DR TV i perioden 1991-2000. 

DR TVs to kanaler har også i 2000 øget
udbuddet af danske udsendelser. Sam-
tidig var DR TV seernes mest foretrukne
tv-kanaler i aftentimerne – med suc-
cesser som ‘Rejseholdet’ og nye kultur-
og oplysningsprogrammer som f.eks.
bogmagasinet ‘Bestseller’ og ‘Viden
Om’. Desuden har DR Radio formået at
fastholde sit stampublikum af lyttere
på de to smalle kanaler, P1 og P2musik,
som ikke har noget sidestykke her i lan-
det. Til gengæld har andre radiostatio-
ner budt P3 på øget konkurrence om de
yngre musiklyttere, og i flere landsdele
kappes store lokalradioer også med
DRs regionalradioer på P4. 

DR er nu i fuld gang med at forberede
sig til langt større udfordringer og en
mere barsk konkurrence blandt de elek-
troniske medier inden for de kommen-
de 10-15 år. Folketinget har allerede
truffet principiel beslutning om ind-
førelsen af det jordbaserede, digitale
sendenet i Danmark. Det vil betyde, at

I henhold til Radio- og Fjernsynsloven,

§ 14, stk. 2, aflægger DRs bestyrelse

hermed beretning og regnskab for

finansåret 2000.

Finn Aaberg

Bestyrelsesformand

Christian S. Nissen

Generaldirektør

DR er både effektiv og mangfoldig

alle danskere får nemmere adgang til
samtlige tv- og radiokanaler fra både
DR og TV 2. Men samtidig vil seerne via
satellit og kabel kunne få hundredevis
af radio- og tv-kanaler fra multinatio-
nale mediegiganter, som satser bety-
deligt mere på underholdning end alsi-
dighed. Disse kommercielle kanaler vil
byde på en endeløs strøm af næsten
ens programmer, men helt sikkert uden
det mindste præg af dansk kultur og
identitet.

Det er på denne barske baggrund, at
DR skal vise sig i stand til både at vi-
dereføre og forny hele public service-
begrebet. DR vil ikke nøjes med en
målrettet betjening af en række mind-
retal, der efterspørger de programom-
råder, som ingen kommerciel station vil
røre ved. DR vil tværtimod holde fast i
den brede, folkelige forpligtelse til at
sende en mangfoldighed af program-
mer, som alle danskere i princippet vil
lytte til og se på. Og det skal ske uden
at gå på kompromis med kvaliteten,
som for DR fortsat går forud for lytter-
og seertal. 

Danmark er det land i Norden, hvor se-
erne og lytterne bakker mest op om li-
censbetalt radio/tv og om public servi-
ce-tanken. Så der er intet folkeligt øn-
ske om, at DR blot skal kapitulere over
for alle fremtidens nye medietilbud på
tværs af landegrænserne. I erkendelse
af, at danskerne i stigende omfang også
benytter sig af de internationale radio-
og tv-stationer, er det DRs opgave at
forøge valgmulighederne. DR skal være
med til at opretholde og udvikle “det
fælles danske rum” og sikre den socia-
le, kulturelle og politiske sammen-
hængskraft. Med udgangspunkt i de
værdier og det potentiale, der findes i
dansk kultur, undervisning, folkeoplys-
ning og medier, skal DR derfor kunne
tilbyde et mangfoldigt programudbud,
som i indhold, nytænkning og kvalitet
er et dansk alternativ, der kan hamle op
med det bedste fra de udenlandske sta-
tioner.
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I DRs Programregnskab 2000 redegøres
for hele programvirksomheden i DR og
for, hvordan DR Radio, DR TV og DR On-
line har opfyldt de kulturelle public ser-
vice-opgaver og de krav om kvalitet og
alsidighed, der er indeholdt i Radio- og
Fjernsynsloven. 

Det overordnede mål med DRs pro-
gramvirksomhed er på den ene side det
kulturpolitiske krav om, at DR som et
folkeligt forpligtet massemedie skal nå
ud til alle danskere med sine program-
mer, og på den anden side nødvendig-
heden af, at DRs programmer også skal
imødekomme den enkelte danskers
mere specielle behov, således at DR
klart adskiller sig fra det kommercielle
markeds udbud.

Det er udfordringen i denne dualisme,
som alle licensfinansierede radio/tv-
stationer i disse år med større eller min-
dre dygtighed forsøger at leve op til. DR
prøver ikke med alle midler at maksi-
mere lytter- og seertal, som nogle yn-
der at hævde. Men DR skal sørge for – i
skarp konkurrence med et kommercielt
styret programudbud på andre statio-
ner – at alle lyttere og seere med jæv-
ne mellemrum bruger DRs tilbud. Hvis
ikke alle danskere lytter til og ser DRs
kanaler, mister DR den kulturelle, fol-
kelige forankring. Herved vil public ser-
vice-begrebet miste sin begrundelse og
legitimitet. På den anden side skal DR
samtidig – også af kulturpolitiske grun-
de – henvende sig til enhver inden for
en meget bred vifte af program- og em-
neområder, som ikke nødvendigvis får
et massepublikum. Sagt på en anden
måde: Som en væsentlig forudsætning
for et levende demokrati skal DR ska-
be muligheder for at være sammen om
det, der er fælles, og værne om frihe-
den til at være forskellige.

Programvirksomheden

Med udgangspunkt i denne fortolkning
af public service-opgaven er det tanke-
vækkende, at mens den helt overve-
jende del af lytterne og seerne ifølge
alle undersøgelser er meget tilfredse
med det radio- og fjernsynsudbud, de
modtager fra DR, og med at betale li-
cens for det, så rettes der ofte kritik
mod public service-stationerne fra en
del opinionsdannere. En kritik, hvis ho-
vedpunkter er, at høje lytter- og seertal
sættes over alt andet, at man går efter
laveste fællesnævner i kampen om pub-
likums gunst, og at den kulturpolitiske
forpligtelse svigtes. Det er imidlertid en
kritik, der ikke kan findes belæg for i
DRs faktiske programpolitik og udsen-
delser. I de senere års programregn-
skaber fra DR er det klart dokumente-
ret, at DR har opfyldt sine public servi-
ce-forpligtelser, og at der ikke i pro-
gramlægningen er sket en glidning mod
et mere populistisk programudbud.
Denne dokumentation i DRs offentlig-
gjorte programregnskaber er heller ikke
blevet betvivlet eller kritiseret af eks-
terne bedømmere. 

DR TV 
I 2000 brugte danskerne i tidsrummet
kl. 17-24 mere tid på DR TVs program-
mer end på nogen anden tv-station,
nemlig i alt 234 timer i gennemsnit.

De to DR-kanaler fik i aftensendefladen
for tredje år i træk en samlet markeds-
andel på 36 pct., hvoraf de 4 pct. hen-
tes hjem af DR 2, som vedvarende har
over 1 million seere hver uge. Målt over
hele døgnet steg DR TVs markedsandel
fra 31 til 32 pct., og dette skyldes bl.a.
starten på den nye, tidlige formiddags-
flade og indførelsen af en TV-avis kl. 12. 

DR TV opfyldte også målet for 2000 om,
at de oplysende programmer skal ud-
gøre 55 pct. af alle førstegangsudsen-
delser i aftensendefladen. Ligeledes er
DR TV stadig danskernes klart fore-
trukne station, når det gælder dansk
dramatik, og den store satsning med
‘Rejseholdet’ var et af de mest popu-
lære programmer. 

Også i 2000 var DR TV den station, bør-
nene bruger mest tid på, og DR TV vil
fortsat se det som en særlig opgave
dagligt at sende kvalitetstilbud til bør-
nene. I alt blev der sendt 324 timers
børne-tv samt 374 timers tv for børn og
unge i aldersgruppen 12-20 år. For den
sidstnævnte kategori er der tale om en
forøget satsning på næsten 100 timer,
og de større børn og unge brugte da
også næsten dobbelt så meget tid på
at se DRs programmer til netop denne
aldersgruppe i forhold til året før. Trods
skarp konkurrence fra to nye, danske
ungdomskanaler kan DR TV altså fort-
sat tiltrække unge seere – selv om de
unges samlede tv-forbrug er faldet – så
en vigtig udfordring på dette felt går ud
på også at forøge de unges interesse
for DR TVs øvrige programmer.

DR TV sendte i 2000 lidt over 3.200
danske førstegangstimer, og som et nyt
tilbud genudsendtes aftenens danske
primetime-programmer i dagtimerne
den følgende dag på DR 1. I aftensen-
detiden var to tredjedele af program-
merne danske, mens den sidste tredje-
del fordelte sig på 18 forskellige lande.
Det samlede antal danske og uden-
landske førstegangstimer på de to DR-
kanaler blev på lidt over 4.700 timer.
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DR Radio
DR Radio har i 2000 forsøgt at imøde-
gå den øgede konkurrence fra især
større lokalradioer ved udvidelse af
sendetiden lørdag og søndag på P4,
foruden at antallet af regionale ny-
hedsprogrammer blev forøget med ny-
heder hver time på alle ugens efter-
middage. 

Som følge af den stigende konkurren-
ce og omlægninger af sendetiden på
flere kanaler valgte DR Radio i løbet af
2000 at justere sit mål for den samlede
markedsandel – fra 67 pct. i 1999 til 65
pct. i 2000 – og dette reviderede mål er
blevet nået. Ser man på aldersgrupper,
er der stadig de yngste (12-19 år), som
lytter mindst til DR Radio, idet mar-
kedsandelen her kun blev 30 pct., og i
gruppen af lyttere på 20-34 år lå den på
44 pct. Derefter er den tilfredsstillende
høj – både for aldersgruppen 35-54 år
med en markedsandel på 66 pct. og i
særdeleshed for lyttere over 55 år, som
lægger 85 pct. af al deres radiolytning
hos DR. Men det må klart konkluderes,
at et af DR Radios vigtigste mål er at få
tag i flere unge lyttere.

DR Radios strategiske hovedmål om at
kunne tilbyde danskerne fire forskelli-
ge radiotilbud dagen igennem – og der-
med behovet for den fjerde radiokanal
– afspejler sig i hovedresultaterne for
den ugentlige og den daglige dækning,
altså befolkningens forbrug af DR Ra-
dio i 2000 sammenlignet med 1999: P1
havde en uændret daglig dækning på
12 pct. På P2musik/DR Klassisk steg
den daglige dækning fra 9 til 10 pct. På
P3 faldt den daglige dækning fra 40 til
34 pct. P4 opnåede efter bl.a. den ud-
videde sendetid næsten at fastholde
den daglige dækning med 39 pct. mod
40 pct. i 1999. 

Radioavisen kan med sine daglige mil-
lion-lyttertal (2,3 mio. lyttere kl. 6-9)
stadig betegnes som landets største ny-
hedsmedie og hører fortsat til blandt
de mest troværdige kilder til informati-
on. Radioavisen høres desuden af man-
ge via DR Online, og det stigende antal
af bl.a. bilist-lyttere med en DAB-radio
fik i 2000 også mulighed for at høre ny-
heder døgnet rundt på DR Radios digi-
tale DAB-kanal. Her sender DR Nyheder
konstant de seneste, opdaterede time-
nyheder, og DAB-lytterne kan ligeledes
stille ind på DRs ‘Demokratikanalen’,
som transmitterer direkte fra Folketin-
gets debatter.

DR Online
2000 har for DR Online været det første
hele år som DRs nye selvstændige me-
die, og danskernes stigende brug af In-
ternettet har også markeret sig hos DR
Online på www.dr.dk – både målt i an-
tal hentede sider, der steg med ca. 60
pct. i forhold til 1999, og i antal brugere,
som steg med ca. 40 pct. Alene i de-
cember 2000 kunne DR Online således
måle, at der i denne måned var besøg
af ca. 914.000 brugere, som bestilte i
alt 10,4 mio. sidevisninger. 

Blandt DR Onlines særlige satsninger i
2000 var, at det i årets løb blev muligt
at høre tre af DRs radiokanaler – P1,
P2musik/DR Klassisk og P3 – direkte
på nettet. Den fortsatte udbygning af
nyhedstilbuddene gjorde TV-avisens
nyhedstime på DR 1 samt Radioavisen
og ‘Orientering’ tilgængelige døgnet
rundt, og desuden har DR Nyheder On-
line flere gange i årets løb sendt større
begivenheder direkte, f.eks. indvielsen
af Øresundsbroen. 

I september fik DR og danskerne den
første bredtfavnende videnskabs- og IT-
portal på nettet, www.dr.dk/orbitalen,
som løbende udbygges af bl.a. DR TVs
‘Viden Om’-redaktion og eksterne part-
nere. På samme vis åbnede DR Under-
visning allerede midt på året et web- og
tv-tema om videnskab i folkeskolen, og
her er der indledt et spændende online-
samarbejde med en række af landets
folkeskoler samt et skolebogsforlag. 

Online-udviklingen går så stærkt, at
brugerne bliver præsenteret for større
nyskabelser hos DR Online hver eneste
måned, og her skal blot nævnes endnu
en premiere fra 2000, nemlig da DRs ni
regionalstationer med start i oktober
fik fælles net-indgang på www.dr.dk/p4

– og samtidig fik stationerne mulighed
for at lægge deres daglige, regionale
radionyheder på nettet, hvor de nu er
tilgængelige for lytterne i hele landet. 
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Årsregnskabet i hovedtal
DR havde i 2000 et overskud på 23,8
mio.kr. I forhold til budgettet er det en
forbedring på 18,3 mio.kr. Forbedringen
skyldes flere modsat rettede ændringer
i forhold til, hvad der kunne forudses
på budgettidspunktet. Licensindtæg-
terne steg med i alt 71,5 mio.kr., hvor-
af 40,4 mio.kr. skyldes en regulering af
tidligere års hensættelser til tab på li-
censdebitorer. Lagerbeholdningerne
ændrede sig fra et lagerforbrug på 34,0
mio.kr. til en lageropbygning på 17,7
mio.kr., mens afskrivningerne voksede
med 24,9 mio.kr. Primært som en kon-
sekvens af efterårets kapacitetstilpas-
ning i DR Produktion m.v. steg hensæt-
telser til fratrædelsesordninger med
43,9 mio.kr. Hensættelser til ferie, over-
tidsbetaling og sabbatordninger steg
med 17,6 mio.kr. Endelig voksede øvri-
ge nettoudgifter med 18,5 mio.kr.

DRs investeringsprogram
Digitalisering af produktionsapparatet
præger DRs anlægsinvesteringer. De
nye teknologier åbner muligheder for
både nye programformer og nye måder
at producere programmerne på. Blandt
de vigtigste elementer er muligheden
for at anvende samme programstof i fle-
re medier – radio, tv, online m.m. – og
at den enkelte programmedarbejder
nemmere kan producere til flere medi-
er på én gang.

Digitaliseringen af radioen, CAR (Com-
puter Aided Radio), er i sin afsluttende
fase, og fokus vil i de kommende år bli-
ve rettet mod en tilsvarende digitalise-
ring af tv-produktionsapparatet. Alle-
rede i 2000 er der igangsat et pilotpro-
jekt, hvorunder arbejdsformerne ved
produktion af tv-nyhedsudsendelserne

på DR 1 kl. 12 og på DR 2 kl. 17 er base-
ret på fuldt digital teknologi, bl.a. med
den deraf følgende mulighed for bedre
bearbejdning af samme programstof i
flere redaktioner og til forskellige ny-
hedsudsendelser. 

De kommende års digitalisering af tv-
produktionsapparatet vil betyde inve-
steringer i IT-infrastrukturen, som her-
ved kommer til at understøtte såvel
programproduktionens processer som
de administrative processer. 

Der sker i disse år også en kraftig ud-
vikling af området Nye Medier – med
etablering af nye servicetjenester til
brugerne samt nye digitale platforme
med udbud af DRs kanaler til en større
kreds, som det bl.a. er sket pr. satellit
med DR 1, DR 2 og DR Klassisk. I DRs
langtidsplanlægning af anlægsinveste-
ringer indgår derfor IT-systemer til sty-
ring og bearbejdning af digitalt pro-
gramstof både med henblik på produk-
tion og udgivelse på forskelligartede
platforme. Investeringerne i nye medier
vil også muliggøre flere interaktive til-
bud, og DR har eksempelvis lanceret
det interaktive tv-program ‘Rene Ord
For Lommepengene’.

På distributionssiden har DR i 2000 ud-
bygget mulighederne for at modtage
DR 2 på almindelige antenner. Som
start på den jordbaserede, digitale sen-
ding er der sammen med TV 2 gen-
nemført et forsøg med digital sending
fra sendestationerne i Hove og Jyderup.

DR har i 2000 anvendt i alt 182 mio.kr.
til tekniske anlæg, bygninger og soft-
ware. Den største del er gået til digita-
lisering af produktionsapparatet.

De økonomiske resultater
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Medieaftalen 2001-2004
I foråret 2000 indgik Socialdemokrati-
et, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Centrum-Demokraterne
en medieaftale for 2001-2004. Aftalen
forudsætter, at en del af DRs licens-
midler anvendes til nye initiativer. Uden
disse nye initiativer er DRs økonomiske
ramme, målt i 2000-priser, 48,9 mio.kr.
lavere i 2001 end i 2000.

Som noget nyt kan licensafgifterne ju-
steres i løbet af perioden i takt med
eventuelle ændringer i antallet af de
forskellige typer licenshavere. Tidlige-
re lå licensafgifterne fast i hele perio-
den, således at ændringer i antallet af
de forskellige typer licenshavere fik di-
rekte indflydelse på DRs og TV 2s andel
af det samlede licensprovenu. Eventu-
elle ændringer af licensafgifterne i pe-
rioden skal sikre, at medieaftalens øko-
nomiske rammer for DR og TV 2 svarer
til det niveau, som aftalen angiver. 

Bagest i denne årsberetning præsente-
res i diagram-form både DRs organisa-
tion 2000 og planen for den nye DR or-
ganisation 2001, som er tiltrådt af DRs
bestyrelse. Planen for DRs nye hoved-
struktur vil blive implementeret i løbet
af sommeren 2001.

Den nye DR organisation 2001 medfører
en ændret sammensætning af DRs di-
rektion, som udvides med en ny stilling
som programdirektør for den samlede
programproduktion, udover hvad der
varetages af nyhedsdirektøren. Derud-
over opretholdes de to centrale stillin-
ger som tv-direktør og radiodirektør
med ansvar for programstrategi og ud-
sendelsesfladerne i henholdsvis DR TV
og DR Radio. Også de to stillinger som
henholdsvis nyhedsdirektør og res-
sourcedirektør for hele DR videreføres. 

Med etableringen af et nyt multimedialt
produktionsområde samles således alle
DRs programproducerende enheder un-
der én programdirektør – med undta-
gelse af DR Nyheder (inklusive sport),
der i 1998 blev oprettet som et særskilt
multimedialt satningsområde. Ved sam-
lingen af alle øvrige producerende en-
heder kan DR fortsætte de senere års
udvikling i retning af en øget multime-
dial programproduktion – med en større
fleksibilitet på tværs af hidtidige afde-
lingsgrænser og med stærkere faglige
redaktionsmiljøer – og samtidig opnås
en mere konsekvent adskillelse mellem
udsendelsesansvar og produktions-
ansvar.

Ændret organisation i DR
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Hovedbegivenhederne i 2000 for ar-
bejdet med samlet flytning af alle DRs
aktiviteter i København til Ørestaden
var afholdelse af en international arki-
tektkonkurrence for DRs nye mediehus
i Ørestaden, afholdelse af en ingeniør-
konkurrence for helhedsplanen og byg-
geriets 1. segment samt salg af TV-Byen
og Radiohuset.

Dommerkomiteen udpegede Vilhelm
Lauritzen A/S som vinder af arkitekt-
konkurrencen. DRs byggeudvalg be-
sluttede efterfølgende at opdele byg-
geriet i fire segmenter, hvoraf tre vil bli-
ve udbudt i særskilte arkitektkonkur-
rencer i de kommende år. Ingeniørkon-
kurrencen blev vundet af Carl Bro. Her-
efter blev der indgået en totalrådgiv-
ningsaftale for helhedsplanen og første
byggesegment med Vilhelm Lauritzen
og Carl Bro.

Kort før årsskiftet indgik DR en købsaf-
tale med Mørkhøj Projektudvikling A/S
om salg af TV-Byen og Radiohuset pr.
1/1-2001 for en samlet pris på 790
mio.kr. Handelen er betinget af, at en
række planmæssige ændringer kan
gennemføres for TV-Byen og Radiohu-
set. Desuden skal servitutterne om
Københavns Kommunes for- og tilba-
gekøbsret aflyses. Endvidere er det en
betingelse, at Kulturministeriet indgår
en lejekontrakt vedrørende Radiohuset
fra 2005. Som en del af handelen har
DR sikret sig en tilbagekøbsret. DR le-
jer sig ind i de eksisterende bygninger,
indtil det nye mediehus i Ørestaden er

klar til etapevis indflytning, planmæs-
sigt fra sidst på sommeren 2005. 

Det samlede salgsprovenu vil indgå
som en del af finansieringen af Øre-
stadsbyggeriet. Den øvrige del af fi-
nansieringen vil ske ved optagelse af
lån. DRs Ørestadsprojekt blev i 2000
godkendt af den Europæiske Investe-
ringsbank, og det betyder, at lån til pro-
jektet vil kunne optages på favorable
lånevilkår.

Igennem hele året er der arbejdet vide-
re med programmeringen af byggeriet.
Det er forventningen, at selve byggeri-
et vil kunne igangsættes i 2001, og at
udflytningen af DRs virksomhed til Øre-
staden påbegyndes i 2005.

Finn Aaberg

Formand / Christian S. Nissen

Generaldirektør

Vinderprojektet fra 2000 med

det nye DR-multimediehus i

Ørestaden, tegnet af arkitekt-

firmaet Vilhelm Lauritzen A/S,

som i sin tid også var tegne-

stuen bag både Radiohuset

og TV-Byen.

DR i Ørestaden fra 2005
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Resultaterne fra Programregnskab 2000
viser, at DR også i 2000 var fast foran-
kret i danskernes daglige medieforbrug.
Således benyttede flere end 9 ud af 10
danskere nogle af DRs tilbud i løbet af
en uge, og dette må siges at være
yderst tilfredsstillende for en public ser-
vice-station, der befinder sig i en kon-
stant konkurrencesituation over for an-
dre radio-, tv- og online-medier, hvis
vigtigste drivkraft er kampen om det
største antal lyttere, seere og online-
brugere. Det er en glæde at kunne kon-
statere, at danskerne fortsætter med at
efterspørge den brede vifte af tilbud,
som DR står for: Nyheder, aktualitet,
oplysning, undervisning, dansk og
udenlandsk drama og fiktion, under-
holdning, musik, sport og service i
øvrigt. 

På tv-siden fastholdt DR i 2000 sin po-
sition i forhold til det samlede medie-
billede, mens radioen måtte afgive lyt-

Programregnskabet findes

også i en mere detaljeret

udgave, Programregnskab

2000, som kan rekvireres

hos DRs Informations-

afdeling, tlf. 35 20 30 19.

ter-andele til de kommercielle lokalra-
dioer, hvoraf en del indgår i netsamar-
bejde, som dækker store dele af landet.
Desuden er Internettets hastige udvik-
ling med til at påvirke danskernes sam-
lede medieforbrug, og derfor har det
også været naturligt at koble DR Onli-
nes mange aktiviteter nærmere sam-
men med programaktiviteterne på DR
Radio og DR TV. 

Med virkning fra 1. januar 2001 blev Ra-
dio- og Fjernsynsloven ændret, og der
kom tilsvarende en ny vedtægt for DR.
Programregnskab 2000 aflægges imid-
lertid i henhold til den hidtidige lov og
efter reglerne i DRs vedtægt af 21. ja-
nuar 1999, hvori det bl.a. hedder, at DR
i tilknytning til årsberetningen skal of-
fentliggøre et public service-regnskab,
som belyser, hvordan stationen har op-
fyldt sine public service-opgaver i det
forløbne år. De følgende sider udgør et
uddrag af programregnskabet for 2000. 

DRs Programregnskab – Hovedresultater i 2000
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Sigtet med DRs programudbud er at til-
fredsstille de mange forskellige inter-
esser og behov i den danske befolkning
– med andre ord at sikre mangfoldig-
heden både mellem og inden for de en-
kelte programformål. Kravet til mang-
foldighed er et grundlæggende vilkår
for hele DRs public service-program-
virksomhed – og omdrejningspunkterne
er fortsat det samfundsforpligtende og
den kulturpolitiske forankring.

Mangfoldigheden kommer også til ud-
tryk i den måde, de enkelte program-
formål defineres på: Nyheder er dags-
aktuelle begivenheder i ind- og udland,
Aktualitet dækker over forskellige gen-
rer som dokumentar, debatudsendel-
ser og montager, mens Drama/Fiktion
rummer spillefilm, satire samt dansk/
nordisk og udenlandsk dramatik – for
at nævne nogle eksempler.

Mangfoldighed i det samlede
DR-udbud 
I Radio- og Fjernsynsloven hedder det,
at DR skal levere en oversigt over pro-
gramvirksomheden i DR Radio og på DR
TV, som bl.a. viser, hvordan forskellige
programtyper bliver fordelt på sende-
fladen og på kanalerne. Hvert enkelt ra-
dio- og tv-program bliver registreret in-
den for et af de anførte programformål.

Forskelle mellem de oprindelige bud-
getmål og det endelige resultat i pro-
gramregnskabet er også en afspejlning
af DRs virkelighed, hvor vilkår og be-
tingelser ændrer sig dag for dag, uge
for uge. For at sikre DRs programvirk-
somhed aktualitet og handlemulighe-
der i en dynamisk medieverden er det
nødvendigt at træffe nye beslutninger,
efter at budgetterne er lagt. Derfor kan
afvigelserne også læses som et udtryk
for, at DR ønsker en aktuel og fleksibel
programplanlægning til gavn for pro-
grammernes kvalitet og aktualitet. 

Programudbuddet i DR Radio 
I 2000 blev DR Radios sendetid udvi-
det, bl.a. i form af weekendsending på
regionalradioerne og oprettelse af en
ny musikkanal på kabel/satellit. Sam-
tidig blev radioens sportsdækning for-
øget.

Da radioens program-kategorisering er
ændret i løbet af 2000, er der en del ud-
sendelser, som i budgettet indgår un-
der én kategori og i regnskabet i en an-
den. Specielt med hensyn til Sport
påvirkes antallet af sendetimer af, at
disse udsendelser bliver mindre gen-
anvendt end mange af de andre kate-
goriers programmer. Til gengæld var
2000 et stort sportsår med både OL og
EM i fodbold samt VM i kvindehånd-
bold. Kategorien Service var ligeledes

påvirket af de gennemførte redaktio-
nelle ændringer sidst i 1999. 

DR Radio øgede antallet af sendte timer
fra 51.520 i 1999 til 59.098 i 2000. Det
samlede timetal dækker over forskelli-
ge bevægelser inden for de enkelte pro-
gramformål (Tabel 1). 

Antallet af nyhedstimer voksede i 2000,
også i forhold til det budgetterede. Det
skyldes, at antallet af regionale ny-
hedsudsendelser blev øget i forbindel-
se med udvidelsen af P4s sendetid i
weekenden. Til gengæld nåede radio-
en ikke helt sit budgetterede mål for ak-
tualitet i 2000, og det er der flere for-
klaringer på: Ændringer i programpla-
nen på P1 betød, at nogle aktualitets-
programmer måtte udgå, da Torsdags-
koncert-reprisen som noget nyt blev
sendt på P1 om søndagen. Desuden
skete der på P4 ændringer i kategori-
seringen af kulturprogrammer efter
budgettidspunktet, og det betød blandt
andet, at programmer lørdag eftermid-
dag blev opgjort på et andet formål end
ved budgetteringstidspunktet.

De endelige tal for fiktion lå lige under
målet. I fiktionskategorien indgår også
nye satireprogrammer på P3 og P4. Ra-
dioen sendte en del flere musikpro-
grammer end forventet i 2000. 

1 | Mangfoldighed i udbud og forbrug

Tabel 1
Radio-sendetimer fordelt på programformål og kanaler

Resultat Pct. fordeling Resultat 
1999 2000 2000

Formål fordelt Resultat P1 P2musik P3 P4 DR M/L-
på kanaler i alt Klassisk bølge

Nyheder 4.125 8 4.825 86 49 943 3.567 21 159
Aktualitet 16.891 29 17.332 2.484 100 1.237 13.290 111 110
Oplysning 3.288 7 4.211 1.882 226 518 845 343 397
Fiktion 945 2 940 533 4 310 85 8
Musik 14.131 30 17.839 1.159 3.391 4.019 6.283 2.987
Underholdning 5.376 12 7.008 122 1.366 5.518 2
Sport 1.927 5 2.622 175 2.447
Service 4.837 7 4.321 236 137 3.294 41 613

Sendetid i alt 51.520 100 pct. 59.098 6.502 3.770 8.705 35.329 3.513 1.279

Note: P4 er summen af alle ni regionalradioer.
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Programudbuddet i DR TV
Også DR TVs udsendelser i 2000 var
præget af, at året var et stort sportsår
med bl.a. OL. Med til billedet af den
procentvise fordeling mellem program-
formålene for henholdsvis 1999 og
2000 hører imidlertid, at der i 2000 blev
sendte over 1.000 flere timer end i 1999. 

Overordnet lignede DR TVs sendeflader
i 1999 og 2000 hinanden. De væsent-
ligste forskelle var, at 2000 var et mar-
kant større sportsår, at musikken fyldte
mere i 2000, at DR i 2000 udvidede
med en ekstra nyhedsudsendelse både
på DR 1 og DR 2, og endelig at der med
åbningen af en morgen- og formid-
dagsflade i 2000 blev sendt over 1.000
timer mere end i 1999.

De i alt 8.663 tv-timer (Tabel 2) var for-
delt med 5.557 til DR 1 og 3.106 til DR
2. Sendefladen på DR 1 og DR 2 koor-
dineres dagligt for at undgå uhensigts-
mæssige sammenstød og overlapning-
er mellem de to kanaler. Med så man-

ge producerede sendetimer kan sam-
menfald ikke fuldstændig undgås, selv
om der planlægges efter særlige grund-
regler: Der sendes ikke nyheder over
for nyheder, der sendes kun meget
sjældent sport samtidig på begge ka-
naler, og nye film begynder ikke på
samme tid.

Væsentligste udvidelse i forhold til 1999
var indførelsen af kl. 12-TV-avisen på
DR 1 og kl. 17-Deadline på DR 2. Disse
programmer medførte en samlet udvi-
delse af nyhedssendetiden på næsten
80 timer. De mest markante udsving fra
1999 til 2000 skete derudover inden for
programkategorierne Sport, Musik, Un-
derholdning samt Oplysning og Kultur.

Traditionelt svinger antallet af sportsti-
mer ganske drastisk fra år til år. Det er
en naturlig konsekvens af, at sports-
området har sin faste rytme, hvor sto-
re begivenheder som f.eks. Sommer-OL
og VM i fodbold kun falder hvert fjerde
år. 1999 var et år uden store samlede

sportsbegivenheder, hvorimod DR TV i
2000 sendte 250 timer fra OL i Sydney.

Antallet af underholdningstimer faldt
fra 1999 til 2000. Dette tal svinger som
oftest i samme takt som sportens sen-
detimer. Når sportstimerne udvider, fal-
der antallet af underholdningstimer –
og omvendt. I 2000 gav det sig udslag
ved, at DR TV sendte ca. 70 færre timer
underholdning end i 1999. 

Antallet af musiktimer steg med næsten
50 pct. Det skyldes såvel ungdoms-
musikken som de særlige 24 timers
non-stop Bach-musik, der blev sendt
på DR 2.

Oplysning og Kultur var også i 2000 den
programtype, der blev sendt markant
flest timer af på DR TV (jvf. Tabel 2).
Denne kategori dækker over mange
vidt forskellige emner: Kultur, tro- og
livsanskuelsesstof samt teknik- og vi-
denskabsstof.

Tabel 2
TV-sendetimer fordelt på programformål og kanaler, inkl. TV 2

Hele døgnet og inkl. genudsendelser

Formål fordelt DR TV i alt Pct. fordeling DR 1 DR 2 DR TV i alt TV 2 i alt
på programmer 1999 2000 2000 2000 2000 2000

Nyheder 577 8 446 209 655 518
Aktualitet og Debat 1.047 13 809 336 1.145 796
Regionalprogram 229
Oplysning og Kultur 2.305 29 1.405 1.135 2.540 488
Undervisning 301 5 197 198 395 0
Dansk Dramatik 341 5 290 128 418 156
Udenlandsk Dramatik 1.516 19 1.101 556 1.657 2.110
Underholdning 516 7 390 195 585 425
Musik 190 3 147 124 271 57
Sport 471 8 578 121 699 762
Præsentation 276 3 194 104 298 261

Sendetid i alt 7.540 100 pct. 5.557 3.106 8.663 5.802
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Genudsendelse på DR 1 af 
DR 2-programmer 
DR TV sendte i 2000 flere timer end i
1999 inden for samtlige programformål.
Udvidelserne bestod for størstedelens
vedkommende af genudsendelsestimer
på DR 1 i forbindelse med den nye, tid-
lige formiddagsstart på fladen. 

DR 2 sendte i alt 3.106 timer i 2000.
Heraf var der 917 egenproducerede
førstegangstimer (ekskl. Præsentation).
De egenproducerede førstegangstimer
er fra kanalens start i 1996 blevet gen-
udsendt på DR 1. Dette genudsendel-
sesprincip har dog ikke omfattet nyhe-
der, sportstransmissioner og andre di-
rekte udsendelser, som ikke har den
store interesse for seerne, når begi-
venheden først har fundet sted. Nogle
af de direkte programmer er dog sene-
re blev sendt i kortere, redigeret form
på DR 1.

Af de egenproducerede førstegangsti-
mer, som DR 2 sendte i 2000, udgjorde
nyheder, sportstransmissioner og an-
dre direkte udsendelser lidt over 300 ti-
mer. Af de resterende ca. 600 timer blev
526 timer genudsendt på DR 1 i løbet
af 2000, omkring 50 timer genudsen-
des i løbet af 2001 og lidt over 20 timer
genudsendes ikke.

Forskellene i programudbuddet fra DR
TV og TV 2 findes først og fremmest in-
den for kategorien Oplysning og Kultur,
hvor DR sender flest programmer, samt
inden for Udenlandsk Dramatik, hvor
TV 2 har det største udbud. Desuden
sender DR TV ikke regionalprogrammer,
og TV 2 sender ikke undervisning.
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Særlige grupper og satsninger 

Undervisning
DR Undervisning blev etableret pr. 1. ja-
nuar 2000 som en trimedial afdeling,
og DR Undervisning producerer pro-
grammer både til TV, Radio og Internet.
Typisk er tv-programmerne suppleret
med uddybende informationer, under-
visningsmaterialer og læremidler på DR
Online, hvorfra de så kan hentes og
bruges af undervisere på skoler og ud-
dannelsesinstitutioner.

Lærerne er tænkt som de faste bruge-
re af flere af DR Undervisnings ydelser.
Det gælder såvel de programmer, der
direkte handler om nye uddannelser og
undervisningsmetoder, som program-
mer inden for alle andre emner. Mange
programmer og læremidler produceres
i øvrigt i samarbejde med undervis-
ningssektoren.

Der laves også en del undervisnings-
programmer, som ikke er rettet speci-
fikt mod undervisningssektoren, men
henvender sig til den almindelige seer.
I 2000 har DR Undervisning igangsat et
arbejde med at gøre IT-værktøjet at-
traktivt også for dem, som ikke i første
omgang er kommet på Nettet. Med pro-
gramserier som f.eks. ’Computeren flyt-
ter ind’ forsøger DR at hjælpe alle til at
kunne blive rutinerede pc-brugere.

Dansk sprog og kultur
DR har i 2000 skildret og bidraget til
den danske kultur gennem mange tu-
sinde tv- og radiotimer samt hundre-
devis af supplerende sites på nettet. Et
populært program i 2000 var årets dan-
ske Melodi Grand Prix, der som bekendt
endte med sejr til Brødrene Olsen, som
siden også vandt det internationale
Grand Prix. Langt fra denne musik-idyl
skildrede ’Historier fra en politistation’
livet på og ikke mindst omkring Station
1 på Vesterbro i København. Ligefrem
idyl var der heller ikke meget af i den
nye danske dramaserie ’Rejseholdet’. 

I løbet af året blev der opklaret mord-
gåder næsten lige fra Skagen til Ged-
ser, når Rejseholdet “jagede et bæst og
fangede et menneske.” Men langt mere
fredeligt gik det for sig i mange andre
radio- og tv-udsendelser, eksempelvis
da DR TV over række lørdage portræt-
terede nogle af ‘De danskes øer’, og da
året sluttede festligt af med det store
show ‘Sport 2000’.

Døve og hørehæmmede
DR TV øger fortsat mængden af tekste-
de timer til døve og hørehæmmede, og
i 2000 blev flere programmer allerede
næste dag genudsendt TH-tekstet i
dagfladen, hvilket også bidrog til en be-
tydelig fremgang på dette område. I alt
blev der tekstet 604 flere danske timer
i 2000 end i 1999 (Tabel 3), og det sva-
rer til en stigning på 39 pct. 

Af de 1.436 TTV-tekstede timer var ca.
280 timer fra TV-aviserne kl. 18.30 og
21. Det har fra flere sider været ind-
vendt, at disse timer ikke skulle tælle
med i disse opgørelser, eftersom det
ikke altid er samtlige minutter i TV-avi-
sen, der når at blive TTV-tekstet til døve
og hørehæmmede. Af journalistiske år-
sager og aktualitetshensyn er det des-
værre ikke muligt at tekste samtlige
indslag i en TV-avis, fordi de ofte først
bliver færdigredigeret umiddelbart op
til udsendelsens start. TV-avisen er
imidlertid fortsat det eneste danske ny-
hedsprogram, hvor døve og hørehæm-
mede kan følge med i hovedparten af
udsendelsen. 

Programmer på tegnsprog
I 2000 sendte DR TV 90 timers tv spe-
cielt til døve. Blandt disse 90 timers
tegnsprogsprogrammer var ’Nyheder
på tegnsprog’, hvor døve kan blive op-
dateret om døgnets nyheder. Derudover
har også andre særlige udsendelser til
døve som ’Viften’ og ’Mødestedet’
været nyttige diskussions- og debat-
programmer. Til de unge døve blev der
på tegnsprog sendt ’Hænderne op’, og
de døve børn kunne følge ’Hvad nu
hvis’ og ’Periskopet’.

Fremmedsprogede udsendelser
DR Radios fremmedsprogede nyheder
blev omstruktureret fra starten af 2000,
således at der nu er tre nyhedsopdate-
ringer henholdsvis formiddag, efter-
middag og aften. Foruden den engelske
nyhedsudsendelse sendes nyheder på
de fem øvrige fremmedsprog, der tales
og forstås af flest mennesker blandt
etniske minoriteter i Danmark, nemlig
arabisk, urdu, tyrkisk, somalisk og syd-
slavisk. 

De fremmedsprogede udsendelser sen-
des på Mellembølge, men kan også
hentes og høres døgnet rundt via DR
Online. 

Desuden sender DR Radio et færøsk og
et grønlandsk ugemagasin henholdsvis
lørdag og søndag. 

Tabel 3
Tekstning for døve og hørehæmmede i DR TV

Timer 1999 2000
TTV TH Total TTV TH Total

DR 1 787 353 1.140 862 718 1.580
DR 2 395 20 415 574 5 579

I alt 1.182 373 1.555 1.436 723 2.159
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DR Radio styrkede det
regionale
DR Radio styrkede i 2000 de ni regio-
nalradioers programmer og udvidede
FM-sendingerne på P4 til kl.18.50 på
lørdage og søndage. Det skete på et
tidspunkt, hvor lyttermålinger viste, at
DR Radio generelt havde vigende dæk-
ning, og det nye tiltag betød, at P4-lyt-
terne også i weekenden fik fuld dæk-
ning med regionale nyheder, aktualitet,
sport, trafik, kultur og underholdning. 

P4 lancerede nye programmer som ‘Det
er dansk’, der på seks af ugens dage
gav lytterne aktuel musik fra den dan-
ske musikscene samt glimt tilbage i

tiden. Ligeledes indførtes Den regionale
kulturflade lørdag eftermiddag samt
‘Søndagstillægget’. Der blev også plads
til ny fiktion på P4, nemlig ‘Alfreds Ver-
den’, og antallet af regionale nyheds-
programmer i weekenden blev forøget.

Klassisk på DR Radio
Satellit- og kabelkanalen DR Klassisk
blev lytternes nye tilbud på den klassi-
ske musiks område, bl.a. i den sende-
tid, som P4 overtog fra P2musik. Blandt
nyhederne på DR Klassisk var ‘Skala’ og
‘Musikalsk Krydsord’, begge klassiske
musikprogrammer, samt ‘DR Jazz’, som
tog lytterne med ind i jazzens verden. 

P3
P3 foryngede generelt sine programmer
om eftermiddagen og i weekenden,
hvor de unge bl.a. fik tilbudt ‘CatTalk’,
et helt nyt program for unge kvinder og
andre nysgerrige, samt ‘Banjos Likør-
stue’, der slap satiren løs på P3 lørdag
aften. Et andet nyt program på P3 var
‘X-trakt’, der hver uge ser tilbage på
ugens begivenheder samt programmet
‘Det Store Mix’ med nogle af de bedste
danske DJs og ny musik hver lørdag
aften. Og fredag aften udgør P3 med
programmet ‘Fredagsbar’ et alternativ
til cd-afspilleren. 

Nye medier
På DR Radios digitale DAB-kanal blev
der i 2000 lanceret ‘DR Nyheder’ døg-
net rundt i form af de seneste, opdate-
rede timenyheder. Et andet nyt tilbud
på DAB var ’Demokratikanalen’ med di-
rekte transmissioner fra Folketingets
debatter.

DR Radio indførte i 2000 direkte sen-
ding (streaming) på Internettet af P1,
P2musik/DR Klassisk og P3, og dermed
har lytterne fået mulighed for også på
DR Online – www.dr.dk – at høre de tre
kanaler.

Flere af DRs radio- og tv-redaktioner –
herunder bl.a. Radioavisen, regionalra-
dioerne, TV-avisen, Deadline og en ræk-
ke faste magasinprogrammer – gjorde
desuden deres udsendelser tilgænge-
lige på DR Online, så her kan lyttere og
seere døgnet rundt klikke sig ind på dis-
se programmer. DR Radios telefonavis
var også blandt de nye tilbud fra DR Ny-
heder i 2000, og på denne telefonavis
kan man nu få nyheder på bl.a. dansk,
engelsk, tyrkisk og arabisk.
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Børn og unge
Omkring 10 procent af Danmarks be-
folkning består af børn mellem 4 og 11
år – og yderligere 10 procent er 12-20
år. Tilbuddene til disse børn og unge er
steget betydeligt i takt med udbredel-
sen af Internet, satellit-tv og -radio samt
lokale radiostationer. Børn og unge lyt-
ter cirka lige så meget radio som resten
af befolkningen. Og de lytter både til
programmer henvendt til deres egen
målgrupper og til øvrige programmer. 

DR Radios tilbud til børn og unge fin-
des fortrinsvis på P3. Denne kanals op-
gave er at tilbyde alle programtyper til
de yngre lyttere under 40 år. Af de 12-
19-årige benytter 52 pct. i ugens løb P3,
mens der blandt de 20-40-årige er 69
pct. ugentlige P3-lyttere. På visse tids-
punkter, og også på andre kanaler end
P3, sender DR radioprogrammer, som
er rettet specielt til børn og de helt
unge, men alligevel fik DR Radio igen i
2000 et faldende antal lyttere i disse
aldersgrupper. DR Radios strategi om
at nå flere børn og unge og stoppe den
sivning, der har været til konkurrenter-
ne, har dermed endnu ikke haft en po-
sitiv effekt. 

Det må konstateres, at unge i deres
valg af radiostation ofte er tilbøjelige til
at vælge ud fra en musikprofil, der er
deres egen. Og netop hos ungdommen
findes en polariseret smag på dette felt
– hvad enten man nu er tilhænger af
rock, funk, dance, heavy eller andet. På
en public service-station som DR skal
der være tilbud af enhver slags, men på
den anden side kan der med DRs al-
sidighedsforpligtelser ikke opbygges
en egentlig profil alene på basis af disse
musikgenrer.

DR TV er markedsledende inden for
danske børneprogrammer, og DR TV var
også i 2000 den station, børnene bru-
ger mest tid på. Programmerne i ‘Fjern-
syn for Dig’ og ‘Børne1’eren’, som er de
to faste søjler i DRs børnetilbud, er
noget af det mest sete børnefjernsyn

overhovedet, og DR TV vil fortsat se det
som en særlig opgave dagligt at sende
kvalitetstilbud til børnene. ‘Venner med
video’, ‘Lotte fra Spektakelmagergade’
og ‘Fif, Fup og Fiduser’ var blandt de
mest sete danske børneserier i 2000. 

DR TV havde i 1999 et særligt sommer-
tilbud til børnene, som ikke blev gen-
taget i 2000, og derfor har der været et
mindre fald i det samlede udbud af dan-
ske børneprogrammer. Samtidig har der
været en massiv vækst i DRs udbud af
danske programmer for unge i 2000, og
de unge brugte da også markant mere
tid på at se disse programmer end året
før. Det er især DR 1-satsningen på de
unge i weekenden, som har båret frugt.
Og det er programmer som bl.a. ‘Vox-
pop’, ‘På livet løs’ og ‘Gonzo’, der har
øget de unges seertid på DR 1.

DR fyldte 75 år 
DRs 75 års jubilæum den 1. april blev
markeret af DR Radio og DR TV over fle-
re uger, både med nye programmer og
med genudsendelse af mange histori-
ske og mindeværdige programmer om
danskernes liv gennem flere generati-
oner i form af en række udsendelser fra
DRs arkiver. 

Desuden havde DR Online op til jubi-
læet premiere på et særdeles righoldigt
jubilæums-site på Internettet – en slags
levende DR-museum, som altid og sta-
dig er åbent. Her kan lytterne og seer-
ne vælge mellem ca. 1500 spændende,
sjove og oplysende klip fra danske ra-
dioudsendelser gennem 75 år og tv-ud-
sendelser fra næsten 50 år samt andre
historiske tilbageblik fra DRs mangfol-
dige virksomhed lige siden 1925.



17

P R O G R A M R E G N S K A B

Danske programmer i DR Radio

Musikken i radioen
For DR Radio udgør danske program-
mer naturligt nok langt hovedparten af
det samlede programudbud, og en an-
den vigtig faktor på kulturområdet er
radioens formidling af dansk musik. Der
er derfor en løbende offentlig debat om
DRs rolle og ansvar i forhold til dansk
musikliv inden for alle genrer.

I denne sammenhæng er DR ofte ble-
vet kritiseret for at spille for lidt dansk
musik – en kritik, som specielt er rejst
af ophavsret-organisationen KODA, der
definerer dansk musik som musik, der
er komponeret/skrevet af danske kom-
ponister/tekstforfattere. DR har imid-
lertid det standpunkt, at dansk musik
er lig med dansk produceret musik.
Denne definition rummer altså både
musik, der er skabt af danske kompo-
nister og tekstforfattere, men også
udenlandske melodier og oversatte tek-
ster, fremført af danske sangere og mu-
sikere.

Radioens primære musikformidling fo-
regår som afspilning af cd’er og gram-
mofonplader, men i 2000 øgede DR Ra-
dio desuden formidlingen af dansk mu-
sik i form af festival-transmissioner, P3-
satsninger på dansk live-musik i bl.a.
‘Trax’, indførelse af ‘Det er dansk’-bån-
det kl. 18 søndag-fredag på P4 samt
mange nye satsninger med DRs egne
kor og orkestre. 

Radiosymfoniorkestret markerede sin
75 års fødselsdag med en jubilæums-
sæson, der strækker sig ind i 2001,
mens Radiounderholdningsorkestret
fortsatte sine populære og succesrige

Slotskoncerter og præsenterede en se-
rie Beethoven-koncerter, dirigeret af or-
kestrets chefdirigent Adam Fischer. Des-
uden gjorde orkestret tjeneste i Det Kgl.
Teater ved syv forestillinger i 2000. Big
Bandet videreførte sin turnévirksom-
hed rundt i landet.

Musik-produktionsgruppen i DR stod
for en stigende live-produktion af ak-
tuel, dansk musik – med optagelser af
Landsdelsorkestrenes koncerter, fra
festivaler og fra DRs egne arrangemen-
ter og koncerter. Endnu engang gen-
nemførtes DRs Kammermusik Konkur-
rence for unge danske musikere, som
ønsker at spille kammermusik. Og lige-
ledes videreførtes det nye initiativ fra
1999 med kåring af ‘Årets DR Klassisk
Kunstner’.

Øget egenproduktion og flere
musiktimer 
Satsningen på dansk produceret live-
musik i 2000 er sket ud fra ønsket om
at inspirere, motivere og skabe bedre
kvalitet og vækstbetingelser for nye
talenter og musikformer. En ekstra-
ordinær satsning på dansk produceret
live-musik har øget DRs egenproduk-
tion af musik til 5.448 timer i 2000 sam-
menlignet med 4.165 timer i 1999.

Den kvantitativt største musikformid-
ling ligger i anvendelsen af grammo-
fonmusik i programmerne. Også her er
det væsentligt, at afspejlingen af dansk
musikproduktion er stor. Antallet af
spillede musiktimer i 2000 er øget med
5.788 timer i forhold til 1999. I alt blev
der spillet 10.385 timers dansk produ-
ceret musik i radioen, hvilket er en stig-
ning på 1.800 timer i forhold til 1999.
Blandt andet er satsninger som det
daglige program ‘Det er dansk’ på P4

med til at øge anvendelsen af dansk
musik i programmerne.

Satsningerne på dansk produceret mu-
sik er dog især sket på P2musik og P3
– på sidstnævnte kanal blandt andet
med ‘Trax’. På den rytmiske og popu-
lære musiks områder var der også tale
om vækst i antallet af sendte timer – ek-
sempelvis øgede P3 sine transmissio-
ner af live-musik fra 416 timer i 1999 til
505 timer i 2000. P4 er tæt på det bud-
getterede mål for 2000, hvilket bl.a. må
tilskrives satsningen ‘Det er dansk’.
Desuden har DRs egne ensembler også
markeret sig med dansk produceret
musik. Derudover fortsatte DR Radio sit
aktive og opsøgende samarbejde med
kunstnere og andre aktører i musiklivet. 

Det er således lykkedes at øge andelen
af sendetimer inden for dansk produ-
ceret musik. Desværre er det ikke sam-
tidig lykkedes at nå målet for den pro-
centuelle fordeling af dansk produceret
musik i forhold til udenlandsk produ-
ceret musik.

En forudsætning for indfrielse af de ved-
tagne mål er en stringent styring af mu-
sikanvendelsen på kanalerne. I 2000
blev indført et nyt musiksystem i DR Ra-
dio – MUSA – som sammen med det
computerstøttede musikvalgsystem
skulle sikre den ønskede dansk-procent
på alle kanaler. Imidlertid viste det sig
sent på året, at dette system ikke i sig
selv var i stand til at sikre denne sty-
ring, men det var for sent at rette op på
det samlede årsresultat. Som konse-
kvens af dette ansatte radioens chefre-
daktion sidst på året en musikredaktør,
der fremover skal sikre en stram styring
af musikprofilerne.

2 | Danske programmer i DR 
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Danske programmer i DR TV

Fortsat stigning i danske
førstegangstimer
Andelen af danske førstegangsudsen-
delser på DR TV i primetime kl. 17-24
steg til 66 pct. i 2000 mod 64 pct. i
1999. Der var tale om en mindre stig-
ning i det danske både på DR 1 og DR
2, men DR TV nåede dog ikke fuldt ud
målet for 2000. Årsagen er først og
fremmest, at en del danske undervis-
ningsprogrammer på DR 2 ændrede
sendetidspunkt til kl. 16.30 og dermed
faldt uden for opgørelsens tidsrum.

DR TV sendte i 2000 over 1.000 timer
mere end i 1999. Denne stigning skyl-
des først og fremmest åbningen af en
formiddags- og en tidlig eftermiddags-
flade på DR 1. Udover en TV-avis kl. 12
var der tale om en udvidelse fortrinsvis
baseret på genudsendelsestimer. Der-
udover steg mængden af egenproduk-
tion, dansk fremmedproduktion og
udenlandsk fremmedproduktion en
smule, mens antallet af co-produktio-
ner og entrepriser faldt med ca. 100 ti-
mer.

Europæisk producerede 
tv-programmer
EU har i et TV-direktiv indført særlige
kvotebestemmelser med det formål at
beskytte europæiske kultur- og er-
hvervsinteresser. Direktivet er efterføl-
gende blevet skrevet ind i DRs vedtæg-
ter. Ifølge dette skal DR så vidt muligt
sende mindst 50 pct. europæisk pro-
ducerede tv-programmer. Ligeledes
gælder, at 10 pct. af de europæiske pro-
grammer skal produceres af uafhængi-
ge europæiske producenter. Program-

mer defineres af EU som alle udsen-
delser bortset fra Nyheder, Sport og Ga-
meshows. DR er principielt imod sådan-
ne udefra fastlagte programpolitiske
indgreb.

Som det fremgår af Tabel 4 opfylder DR
TV med hhv. 84 og 14 pct. europæisk
producerede programmer rigeligt de
nævnte minimumskvoter på hhv. 50 og
10 pct. i EUs TV-direktiv.

Tabel 4
DR TVs opfyldelse af EUs TV-direktiv

Timer Procent Timer Procent Kvotekrav
1999 1999 2000 2000 fra EU

Andel af europæiske DR 1 3.192 81 3.694 82
programmer DR 2 2.267 88 2.423 86

DR TV 5.459 84 6.117 84 50 pct.
Andel af europæiske DR 1 502 16 524 14
programmer fra DR 2 267 12 332 14
uafhængige europæiske DR TV 769 14 856 14 10 pct.
producenter

Note: Tallene for Andel af europæiske programmer opgjort på timer i 1999 er korrigeret i forhold til opgørelsen i
Programregnskab 1999. Det skyldes ændringer i opgørelsesmetoden for Præsentation. Tidligere blev programskilte
over 5 minutter, der er sammenlignelige med prøvebilleder, medregnet.
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Lytternes vurdering af
radioprogrammerne
Image-spørgsmålene, hvor lytterne skal
tage stilling til forskellige udsagn om
de enkelte kanaler, har til formål at teg-
ne et billede af befolkningens, lytternes
og kernelytternes helhedsindtryk af DR
Radio. Resultaterne fra image-spørgs-
målene indgår i Programregnskab 2000
som et supplement til de almindelige
lyttertal. 

Vurderet ud fra svarene på image-
spørgsmålene oplevede P1 en markant
fremgang blandt de kernelyttere, der
mente, de ville savne kanalen, hvis den
ikke fandtes, og dermed brød P1 med
forventningerne om færre lyttere i hvert
fald i en periode efter de gennemførte
omlægninger på kanalen (Tabel 5). Ud-
trykt på anden måde: Det ser ud til, at
kernelytterne tog godt imod de nye P1-
initiativer. 

At P2musik ikke nåede sin målsætning
for antallet af lyttere, der i givet fald vil-
le savne kanalen, har sandsynligvis
sammenhæng med en utilfredshed hos
især kernelytterne over, at programmet
i dagtimerne i weekenden kun har kun-
net modtages via satellit og kabel.

De unge P3-lyttere fortsætter desværre
deres fravalg af kanalen. Det er ikke
utænkeligt, at overførslen til P4 af Søn-
dagssporten - som havde mange unik-
ke lyttere på P3 - har været medvirken-
de til, at færre udtrykte, at de ville sav-

ne kanalen, hvis den ikke fandtes. Til
gengæld kvitterede P4-lytterne for de
nye udsendelser i weekenden ved at
udtrykke en større tilfredshed end for-
ventet.

Kernelytterne på P1 fandt i markant sti-
gende grad, at de fik en øget viden på
denne kanal i forhold til året før, og P3
oplevede på tilsvarende spørgsmål
ligeledes en fremgang i de positive svar
blandt sine kernelyttere. Derimod måt-
te P2musik erkende et fald blandt de
kernelyttere, der fandt, at de på denne
kanal fik viden og information, som de
ikke kunne få fra andre medier. Faldet
for P2musik skyldes i høj grad, at det
ikke længere var muligt at lytte til klas-
sisk musik døgnet rundt på en FM-
kanal efter bortfaldet af forsøgssen-
dingerne, der tidligere for næsten halv-
delen af befolkningen havde givet den-
ne mulighed. Lytterne med adgang til
satellit/kabel-radio kunne dog lytte til
klassisk musik døgnet rundt på den nye
DR Klassisk, og faldet ville sandsynlig-
vis have været større, hvis DR ikke hav-
de etableret denne satellitkanal.

Midt i en tid, hvor Radioavisen fik øget
konkurrence fra andre elektroniske ny-
hedskilder, fastholder  Radioavisen  sin
store troværdighed blandt lytterne.
Antallet af lyttere, som også mener, at
Radioavisen er først med nyhederne,
ligger på niveau med 1999-resultatet,
men en smule mindre end målsætnin-
gen for 2000.  

3 | DR-programmernes kvalitet

Tabel 5
“Ville savne kanalen, hvis den ikke fandtes”

Pct. af befolkningen Pct. af kernelyttere

Resultat Mål Resultat Resultat Mål Resultat
1999 2000 2000 1999 2000 2000

P1 15 15 15 70 65 84
P2musik 11 15 12 63 66 61
P3 42 45 38 78 80 77
P4 37 38 41 79 81 82
Radioavisen 65 70 68 - - -
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Seernes vurdering af 
tv-kvaliteten
Seernes kvalitetsoplevelse eller til-
fredshed måles i Gallups TV-Meter på
en skala fra 1 (meget dårligt) til 5
(meget godt). Den gennemsnitlige vur-
dering for samtlige udsendelser på
dansk tv er 3,9, og i Tabel  6 ses, at gen-
nemsnittet for de fleste programtyper
på DR TV også ligger nær dette tal. For
de enkelte udsendelser er spredningen
meget større. Således er det under
halvdelen af udsendelserne, som opnår
en vurdering mellem 3,8 og 4,0, mens
den resterende del af programmerne får
henholdsvis højere eller lavere vurde-
ring. Så vurderingerne deler udsendel-
serne ganske effektivt.

Tabel 6
TV-kvalitet vurderet af seerne

DR TV Mål DR TV TV 2
1999 2000 2000 2000

Nyheder inkl. sportsnyheder 3,8 3,8 3,7 3,7
Aktualitet og Debat 3,8 4,0 3,8 3,9
Oplysning og Kultur 4,0 4,0 3,9 3,8
Musik 3,9 4,0 4,0 4,0
Underholdning 3,8 3,9 3,8 3,9
Dansk/nordisk Dramatik 4,0 4,0 4,0 4,0
Udenlandsk Dramatik 3,9 4,0 3,9 3,9
Sport (ikke kampe) 3,7 3,9 3,6 3,9

Kilde: Gallups vurderingsbrowser. (Vejet gennemsnit efter programmernes antal vurderinger. Alle programmer
medregnet).
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Forbrug af DR Radio
P1 nåede det budgetterede mål for den
daglige dækning, mens målet for den
ugentlige dækning lå lavere end bud-
getteret (Tabel 7).

P2musik og satellitkanalen DR Klassisk
opfyldte deres mål for den daglige
dækning, men nåede ikke målet for den
ugentlige dækning. En væsentlig årsag
var P2musiks mindre sendetid på FM
efter udvidelsen af sendetiden på P4.

P3 fik revideret sine mål for daglig og
ugentlig dækning, og resultatet lå me-
get tæt på disse reviderede mål.

Resultatet for P4 lå tæt på målsætnin-
gen for den daglige dækning, mens der
var en mindre afvigelse for den ugent-
lige dækning.

Selv om der skete et mindre fald i Ra-
dioavisens dækning (Tabel 8), opfattes
Radioavisen med sine million-lyttertal
stadig som Danmarks største nyheds-
medie og hører også fortsat til blandt
landets mest troværdige kilder til infor-
mation. Nedgangen i dækningen må til-
skrives det generelle fald i DR Radios
dækning som konsekvens af en øget
konkurrence fra andre medier. 

Forbrug af DR TV
I tidsrummet kl.17-24 anvendte dan-
skerne i 2000 mere tid på DR TVs pro-
grammer end på nogen anden tv-stati-
ons programmer, ekskl. Præsentation
og reklamer. Det blev til 234 aftentimer,
fordelt med 210 timer på DR 1 og 24 ti-
mer på DR 2. I samme tidsrum anvend-
te danskerne 211 timer på TV 2s pro-
grammer. I aftenfladen, som stadig i
2000 var DR TVs vigtigste indsatsom-
råde, og hvor DR 1 og DR 2 dagligt gi-
ver mange valgmuligheder, var DR TV
således danskernes mest foretrukne
programleverandør.

Mangfoldighed måles imidlertid ikke
kun på den samlede programseertid,
men også på, hvor mange der regel-
mæssigt ser programmer, som tilhører
forskellige programformål. DR måler
derfor også, hvor mange danskere der
har set mindst halvdelen af et program
inden for hver programformål i løbet af
ugen (Tabel 9).

I den stigende konkurrencesituation er
det glædeligt, at DR TV på langt de fle-
ste programområder fastholder sin kon-
takt med danskerne. Det er kun dansk/
nordisk Dramatik, som har et nævne-
værdigt fald, og det kan forklares ved,
at ‘Rejseholdet’, der i 2000 afløste
‘Taxa’, ikke er sendt nær så mange gan-
ge som ‘Taxa’. Desuden genudsendte
DR 1 i 1999 serien ‘Huset på Christians-
havn’, som var med til at øge dækning-
en. Omvendt har der i 2000 været en
stigning i det antal danskere, som DR
TV når ud til med sine sportsprogram-
mer, og her er forklaringen de mange
timers OL-tv.

4 | Det samlede forbrug af DR

Tabel 7 
Dækningsgrad: Befolkningens forbrug af DR Radios kanaler

Pct. Daglig Dækning Ugentlig dækning
1999 2000 1999 2000

P1 Mål 12 12 25 25
Resultat 12 12 22 21

P2musik/ Mål 10 10 25 30
DR Klassisk Resultat 9 10 34 27
P3 Mål 40 40 65 65

Rev. Mål - 35 - 55
Resultat 40 34 66 55

P4 Mål 40 40 55 55
Resultat 40 39 54 52

Tabel 8 
Radioavisens daglige dækning

Antal lyttere Resultat Resultat Resultat
(1.000) 1998 1999 2000

Morgen kl. 6-9 2.456 2.419 2.300
Kl. 12 1.122 1.077 991
Kl. 17 658 619 586
Kl. 18.30 295 279 106
Kl. 23 114 79 75

Tabel 9
DR TVs ugentlige dækning fordelt på programformål

Set mindst halvdelen 1999 2000
af et program (pct.) DR 1 DR 2 DR TV TV 2 DR 1 DR 2 DR TV TV 2

Nyheder inkl. Sportsnyheder 65 4 65 70 64 6 64 69
Aktualitet og Debat 50 6 51 47 49 5 50 41
Oplysning og Kultur 55 13 59 62 54 15 59 61
Undervisning 2 1 3 0 3 1 4 0
Dansk/nordisk Dramatik 38 2 39 26 34 3 35 20
Udenlandsk Dramatik 45 7 47 48 44 8 47 47
Underholdning 46 3 47 49 46 3 47 41
Musik 6 1 7 5 6 1 7 3
Sport 21 1 22 32 25 1 26 33



22

P R O G R A M R E G N S K A B

Ugentlig dækning og
mankodækning
Begrebet “ugentlig dækning” anvendes
som mål for, hvor mange der bruger
DRs public service-tilbud på radio og tv
i løbet af en uge. Det modsatte begreb,
“mankodækning”, er derimod et udtryk
for, hvor mange der bruger de elektro-
niske medier i løbet af en uge – uden at
bruge DR.

DR Radio nåede sit budgetterede sam-
lede mål for 2000 (Tabel 10). Den ugent-
lige dækning var budgetteret til 85 pct.,
og dette mål blev altså nået for radio-
en samlet. Målet er dog ikke nået i alle
aldersgrupper. Blandt danskere over 55
år lytter 92 pct. til DR Radio hver uge,
mens den yngste aldersgruppe (de 12-
19-årige) har en høj manko på 31 pct.
Konkurrencen om de unge lyttere in-
tensiveres i disse år, og det er fortsat et
af DR Radios vigtigste mål at få flere
unge lyttere.

Radioen valgte efter budgettets fast-
læggelse at revidere de budgetterede
mål for den ugentlige dækning, bl.a. på
grund af udvidelsen af sendetiden på
P4 i weekenden og den deraf følgende
mindre sendetid for P2musik. Manko-
dækningen sneg sig op på 13 pct., hvil-
ket er 1 pct.-point over det budgette-
rede mål på 12. 

DR TV nåede ikke sit dækningsmål på
86 pct. i 2000 (Tabel 11), og forklarin-
gen er, at generelt faldt danskernes
samlede tv-forbrug dette år. Det sam-
lede resultat er derfor tilfredsstillende
for DR TV. Dækningen for DR 1 faldt fra
85 til 83 pct., mens DR 2 fastholdt sin
dækning på 23 pct., og DR TVs manko-
dækning forblev uændret 8 pct. 

Med to nye danske tv-kanaler rettet
mod de unge blev konkurrencen om
disse seere skærpet i 2000, og dette gik
blandt andet ud over DR TV, hvor man-
kodækningen blandt de 12-20-årige
steg fra 17 pct. i 1999 til 22 pct. i 2000.

DR Radios og DR TVs
markedsandele
DR Radio levede op til det reviderede
budgetterede mål for markedsandelen
i 2000 (Tabel 12). Hvis man ser på al-
dersgrupper, er det stadig de yngste
(12-19 år), som lytter mindst til DR Ra-
dio, mens radioen holder en markeds-
andel på mindst 66 pct. blandt lytterne
over 35 år.

Med 36 pct. af danskernes tv-sening i
tiden kl.17-24 nåede DR TV samme re-
sultat som i 1999. DR 2 havde endda en
lille fremgang (Tabel 13). Det er et me-
get tilfredsstillende resultat i et mar-
ked, hvor konkurrencen år for år skær-
pes betydeligt, og hvor der således nu
er otte danske tv-kanaler. DR TV øgede
samtidig sin markedsandel i hele døg-
net, hvilket naturligvis skyldes den tid-
ligere åbning af dagfladen og den nye
TV-avis kl. 12.

Danskernes tv-forbrug er som tidligere
nævnt faldet i 2000. Danskerne så i
gennemsnit tv i 17 timer og 30 minut-
ter om ugen, og det er et fald på 56
minutter eller 5 pct. i forhold til 1999.
Faldet er størst i aldersgruppen 21-30
år, hvor den gennemsnitlige ugentlige
seertid er faldet med 11 pct.

DR Online 
2000 blev DR Onlines første hele år
som DRs nye selvstændige medie, og
hele året fastholdt DR Online en stabil
midt-placering på branchens Top 10-
lister. I forhold til året før oplevede DR
Online et jævnt stigende brug, målt
både i antal hentede sider, der steg
med ca. 60 pct., og i antal individuelle
brugere, som steg med ca. 40 pct.
(Tabel 14). www.dr.dk udviklede i be-
gyndelsen af 2000 et nyt grafisk udtryk
på forsiden og et nyt udstyr i en top-
bjælke, der forenklede adgang og søg-
ning.

I årets løb blev det muligt for DR On-
lines brugere at høre tre af DRs radio-
kanaler, P1, P2musik/DR Klassisk og P3,
direkte på nettet, hvor de blev samlet i
en fælles brugerflade, en nyudviklet DR-
netplayer. Det er planen løbende at lade
denne player udkomme i nye versioner
og med nye tilbud til DR Onlines bru-
gere. 

Særlige satsningsområder 
på DR Online i 2000
Den fortsatte udbygning af nyhedstil-
buddene under www.dr.dk/nyheder

gjorde Nyhedstimen på DR 1 samt Ra-
dioavisen og Orientering tilgængelige i
opdelte udgaver døgnet rundt, og i
2000 har DR Nyheder Online flere gan-
ge tilbudt brugerne direkte udsendel-
ser af større begivenheder, f.eks. indvi-
elsen af Øresundsbroen og Dronning In-
grids bisættelse. 

Nyhederne deltog også i et særligt web-
projekt, der nu tilbyder sig med en om-
fattende og opdateret søgebase om et-
nicitet, dvs. om etniske minoriteter i
Danmark. Den "etniske stafet" blev gi-
vet videre fra DR Nyheder til et ung-
domssite, X-ray, www.dr.dk/xray/new

_index.asp. Web-stedet blev flittigt
brugt af bl.a. samfunds- og ulandsre-
daktionerne på P1 til at lave indslag. 

Endelig tog et af årets helt store web-
hits, Mujaffa-spillet, fat på den etniske
problemstilling fra en helt anden vinkel.
Mujaffa-spillet dominerede Top 10 i
mange uger efter premieren i juli. Kon-
ceptet er senere udbygget, bl.a. med
cd’ere og elektroniske postkort (ca.
50.000), og spillet kører nu også i Nor-
ge hos NRK. 

DR Onlines børneportal Oline placere-
de sig på en 8. plads på DR Onlines års-
Top 10. Blandt de mest efterspurgte til-
bud var DR Onlines julesider og børne-
spillene i julekalender-sitet ‘Jul på
Kronborg’, der lagde sig tæt op af tv-
julekalenderen.
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Tabel 10
Hvor mange bruger DR Radio på en uge (Dækning målt i pct., mindst 15 min.)

Resultat Mål Rev. Mål Resultat 2000
1999 2000 2000 Alle 12-19 år 20-34 år 35-54 år 55+år

P1 22 25 25 21 9 9 17 38
P2/DR Klassisk 34 30 30 27 16 13 27 41
P3 66 65 55 55 52 67 65 35
P4 54 55 55 52 25 25 57 76
DR Radio 87 90 85 85 67 76 89 92
Manko 11 10 12 13 31 22 9 4

Tabel 11
Hvor mange bruger DR TV på en uge (Dækning målt i pct., mindst 15 min.)

Resultat Mål Resultat 2000
1999 2000 Alle 3-11 år 12-20 år 21-30 år 31-54 år 55+år

DR 1 85 85 83 76 61 75 86 91
DR 2 23 25 23 8 14 26 32 35
DR TV 86 86 84 77 64 77 88 92
Manko 8 Max. 8 8 10 22 13 6 3

Kilde: Gallups TV-Meter (Befolkningen fra 3 år og opefter).

Tabel 12 
DR Radios markedsandele 

Resultat Mål Rev. Mål Resultat 2000
1999 2000 2000 Alle 12-19 år 20-34 år 35-54 år 55+år

DR Radio i alt (pct.) 67 70 65 65 30 44 66 85

Tabel 13 
DR TVs position på markedet

Resultat Resultat
1999 2000 3-11 år 12-20 år 21-30 år 31-54 år 55 år+

Seertid totalt pr. uge hele 
døgnet i timer/minutter 18:26 17:30 09:37 14:52 16:26 17:35 23:23
Markedsandele i pct.
DR 1 28 29 34 15 18 27 31
DR 2 3 3 1 1 3 3 4

DR TV i alt 31 32 35 17 21 31 36

Seertid totalt pr. uge 
kl. 17-24 i timer/minutter 13:29 12:43 05:28 08:50 11:05 13:01 18:16
Markedsandele i pct.
DR 1 33 33 48 18 20 30 35
DR 2 3 4 1 2 4 4 5

DR TV i alt 36 36 49 20 24 35 40

Tabel 14
Trafikken på www.dr.dk

Januar Marts Maj September December Vækst i
2000 2000 2000 2000 2000 pct. 

Sidevisninger 6.581.704 6.391.134 7.145.630 10.092.648 10.478.934 59
Unikke brugere 653.512 617.735 739.363 970.512 913.805 39
Brugersessioner 1.441.604 1.285.247 1.644.159 2.209.083 1.953.824 35
Minut-tid pr. session 07:07 07:40 06:38 07:43 07:57 11
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DRs ni regionalstationer fik i oktober
fælles indgang på www.dr.dk/p4/ og
kan nu hver for sig vise en fælles præ-
sentationsform, tilpasset de forskellige
regionale rammer. I samme anledning
fik stationerne også lejlighed til at
lægge deres daglige regionale nyheder
på nettet, hvor de nu er tilgængelige for
lyttere i hele landet.

DRs mange tilbud omkring den klassi-
ske musik er også for alvor ved at gøre
sig gældende på DR Online. I 2000 har
Radiounderholdningsorkesteret ud-
bygget sin tilstedeværelse på nettet
med et nyt site, og opera-elskere har
siden sidste sommer kunnet hente
inspiration og programomtaler på
www.dr.dk/opera. Børnenes tilgang til
det klassiske repertoire blev i årets løb
støttet af en stærkt øget aktivitet i
radioprogrammet ‘Piccolo’ og med et
levende websted, der er under løben-
de udvikling.

Med Orbitalen www.dr.dk/orbitalen fik
DR og Danmark i september sin første
bredtfavnende web-baserede viden-
skabs- og IT-portal. I snævert samar-
bejde med DRs øvrige fagredaktioner
og gennem eksterne samarbejder ud-
bygger TV Fakta løbende både indhold
og præsentationsform.

Dette fokus på videnskab og teknologi
gjorde sig også gældende i DR Under-
visning. Her åbnede midt på året et
web- og tv-tema med en serie pro-
grammer om videnskab i folkeskolen.
‘Jagten på…’ har et online-samarbejde
med en række folkeskoler landet over
og samarbejder desuden direkte med
skolebogsforlaget Alinea.

Med Q-sitet og ‘Helle for Høgsbro’ imø-
dekommer Uland de kvindelige inter-
esser på DR Online. www.dr.dk/kvinde/

præsenterer hele det omfattende ind-
hold på DR Online, således at de tilbud
fremhæves, som formodes især at  in-
teressere kvinder. www.dr.dk/helle/ blev
et meget besøgt site, som har fungeret
i nær sammenhæng med det tilsvaren-
de talkshow på DR 2. 

DR Onlines ‘Om DR’
DR lancerede i 2000 et udvidet site ‘Om
DR’. Her kan man komme i dialog med
DR om programvirksomheden samt få
allehånde informationer om hele virk-
somheden DR.

På samme måde er programlisterne
blevet opgraderet med bedre informa-
tioner til brugerne om udsendelserne
på DRs kanaler. I maj lancerede DR TV
en meget anvendt webservice, Film-
guiden, med præsentationer af de kom-
mende film, serier og dokumentarer på
DR 1 og DR 2. Og i foråret 2000 lance-
rede DR en ny fuld-elektronisk service
med programomtaler og foto-leveran-
cer til den danske presse. 

Med sitet www.dr.dk/dr75/ blev DRs 75
års jubilæum markeret på DR Online
med både historisk stof om DR og et
gensyn med klip fra masser af ældre og
nyere DR-programmer. DR 75-sitet har
siden haft en stor og stabil brugerkreds
til de mange erindringsglimt fra både
radio og tv og er i øvrigt blevet hædret
med den skandinaviske SIME-pris for
bedste indhold.

DR Tekst-TV 
91 pct. af de danske husstande med tv
har også Tekst-TV, og cirka halvdelen
benytter regelmæssigt dette ekstra me-
die. Tekst-TV på DR 1 og DR 2 havde i
2000 knap halvanden million seere om
ugen, og der har været stigning i for-
bruget i alle kategorier – dvs. tv-pro-
gramoversigt, Tekst-TVs forside (side
100), nyheder, sporten, trafik og børs –
bortset fra vejret. Tekst-TVs store ud-
valg af service-stof blev i 2000 udvidet
med nyheder på fremmedsprog. Det
drejer sig om engelsk, somali, bosnisk/
serbisk/kroatisk og tyrkisk.

DR kan stadig tilbyde danskerne langt
det mest omfangsrige Tekst-TV, og dag-
ligt er omkring 1400 sider i sending på
DR 1 og lidt færre på DR 2. Dertil kom-
mer 100 hovedsider i Magasin 800, som
med undersider kan komme op på 400-
500 sider. Disse sider bruges ved
dækning af særlige begivenheder, og i
2000 drejede det sig om folkeafstem-
ningen om Euroen, DRs 75 års jubi-
læum, EM i fodbold, Tour de France, OL,
EM i håndbold og julestof, herunder
sangene til DR TVs julekalender. 
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Tekst-TV spiller også en rolle som “det
lille net”, der kan viderebringe vigtige
dele af indholdet på DR Online til de
danskere, der ikke har adgang til Inter-
nettet. Både på DR 1 og DR 2 har Tekst-
TV da også stort set beholdt samme
dækning i 2000, og en undersøgelse fra
AIM og DRs medieforskning har vist, at
unge op til 30 år har Tekst-TV som vig-
tigste medie til at hente programinfor-
mation. På DR Online er web-udgaven
af Tekst-TV uændret placeret på femte-
pladsen blandt de 10 mest benyttede
opslag. 

DRs Tekst-TV fortsatte også i 2000 som
indholdsleverandør til nye medier. Hele
Tekst-TV overføres til Internettet, og
både Tekst-TVs nyheder og sport gen-
bruges i DR Nyheder Online og på DR
Sporten Online. Ligeledes leveres der
nyheder til Selectorboksen og til Sono-
fon mobiltelefoner, og Tekst-TVs særli-
ge mobiltelefon-chat i samarbejde med
Mobilix fik i 2000 førsteprisen i kate-
gorien multimedie-mobil-fornyelse ved
en prisuddeling hos France Telecom.

Over 100.000 henvendelser 
til LSK
Lytter & Seer Kontakten (LSK) er et vig-
tigt led i DRs daglige dialog med lytter-
ne og seerne, og LSK modtager årligt
omkring 100.000 henvendelser med fo-
respørgsler og kommentarer til DRs
programvirksomhed. Telefonerne hos
LSK er åbne mellem kl. 10 og 22, og
medarbejderne modtager dagligt 235
opkald i gennemsnit. Derudover får LSK
også et stort antal henvendelser i form
af breve og e-mail, og alle henvendel-
ser videreformidles i en intern døgn-
rapport, som alle DRs medarbejdere
har adgang til.  

I 2000 blev det samlede antal lytter- og
seer-henvendelser til LSK på i alt
105.301, en stigning på 8.858 i forhold
til 1999, og det forøgede antal henven-
delser sker især pr. e-mail. Henvendel-

5 | Kontakten med lyttere og seere

serne om DR Radio er steget med
13.073 til i alt 45.864, mens henven-
delserne om DR TV er faldet med 5.121
til i alt 34.325. Langt de fleste henven-
delser havde karakter af egentlige pro-
gramforespørgsler, og de kritiske hen-
vendelser, i alt 6.750 – svarende til 6,4
pct. af alle henvendelser – indløb især,
når der var akutte programændringer.
En stor del af henvendelserne var fore-
spørgsler og kommentarer om store be-
givenheder som den danske Euro-af-
stemning og årets OL, mens en mindre
del drejede sig om moderniseringen og
programomlægningerne på P1, som
både fik ris og ros. Faldet i tv-henven-
delser kan til dels skyldes, at flere
benytter sig af DR Online, når de søger
oplysninger om programmerne eller
kontakt med de enkelte redaktioner,
hvoraf adskillige nu har fået egne hjem-
mesider.

Mange seere henvendte sig med ønsker
om genudsendelser og forslag til særli-
ge programmer, som de mente, at DR
også burde sende. Derudover var der
mange forespørgsler om de nye mulig-
heder for at modtage DR 2 fra ledige lo-
kal-frekvenser flere steder i landet og
ligeledes mange tekniske spørgsmål
om kabel/parabol-modtagelse af DR TV
og DR Klassisk via satellit. 



26

P R O G R A M R E G N S K A B

talelse om DRs programresultater i
1999. Programrådene kom i årets løb
vidt omkring i deres drøftelser af em-
ner som: Efterkritik af regionalradioer-
nes udsendelser, DR Nyheders visioner
og funktioner, sproget i DRs udsendel-
ser, underholdningen i DR TV, proble-
merne med at modtage DR 2, DRs de-
bat- og dokumentarprogrammer, spor-
ten i DR TV og dansk tv-dramatik. Og
hele programrådsarbejdet og lytter/
seer-dialogen med DR gennem de sid-
ste fire år blev debatteret og evalueret
i flere sammenhænge, bl.a. i forbindel-
se med det seneste medieforligs æn-
dringer af programrådene med virkning
fra 2002.

Dialogmøder og besøg i DR
År 2000 har budt på en række offentlige
dialogmøder rundt i landet, arrangeret
af amtsprogramrådene i samarbejde
med DR, og her fik lyttere og seere lej-
lighed til at møde repræsentanter for
DR, andre medier samt politikere. Ek-
sempelvis var hele mediesituationen til
debat ved et dialogmøde i Vejle med
kulturministeren og DRs generaldirek-
tør, i Århus var der paneldebat om
‘Dansk dramatik på danske tv-skærme’
med repræsentanter for både DR og an-
dre tv-stationer, og der er holdt lignen-
de dialogmøder i Sønderborg, Viborg,
Agerskov, Marielyst og Hillerød.

Endelig har DR fortsat en aktiv besøgs-
virksomhed med rundvisninger, og i
løbet af 2000 besøgte ca. 13.000 lytte-
re og seere DR på en af de tre hoved-
adresser i TV-Byen, Radiohuset og hos
TV-Provinsafdelingen i Århus – hvortil
kommer de mange besøg på DRs regi-
onalstationer rundt i landet.

Behandlingen af egentlige
klager
I 2000 har Pressenævnet afsagt 10 ken-
delser i sager om presseetik vedrøren-
de DRs programvirksomhed. Af disse
blev klagen taget til følge i fem tilfæl-
de, hvor kendelserne udtrykker kritik af
DR, mens klagen ikke blev taget til føl-
ge i de fem øvrige sager. Seks af kla-
gerne indeholdt krav om genmæle, og
dette krav blev taget til følge i en af de
seks sager. En af klagesagerne handle-
de om en radioudsendelse og de øvri-
ge om tv-udsendelser. Sagerne dreje-
de sig overvejende om udsendelser
med kritisk journalistik, og en enkelt
sag omhandlede kriterierne for, hvor-
når en kendelse skal læses op på tv.
Derudover afviste Pressenævnet tre sa-
ger på grund af formaliteter. 

Nyttig debat i Programrådet 
og amtsprogramrådene
DRs programtilbud til landets forskelli-
ge befolkningsgrupper og hele mål-
gruppe-diskussionen spillede en frem-
trædende rolle ved årets møder i DRs
centrale Programråd og i de 15 amts-
programråd. Mange tema-debatter
handlede om disse problemstillinger.
‘Hvad mener danskerne om DR og om
tv-programmerne’ var f.eks. emnet for
en af tema-debatterne i Programrådet,
og en anden fokuserede på spørgsmå-
let ‘Overholder DR sine public service-
forpligtelser i forhold til nydanskerne?’

Amtsprogramrådene rundt i landet ar-
bejdede i de samme spor med tema-de-
batter om bl.a.‘DR 1- og DR 2-profiler-
ne’, ‘P1s visioner og nye rolle i forhold
til målgruppen’ og ‘DR Radios musik-
valg og musikprofiler’ samt om DRs pro-
grammer til henholdsvis de unge og de
ældre. På det årlige store Kontaktmøde
– denne gang i Århus – var de ca. 300
deltagere fra Programrådet og amts-
programrådene samt DRs bestyrelse,
ledelse og medarbejdere engageret i
oplæg og debatter om ‘DR som dags-
ordensætter og debatforum i samfun-
det’, ‘Fremtidsudsigterne i lyset af ny
teknologi og DRs udflytning til Øresta-
den’ samt målsætningen om at flytte
mere af DRs programvirksomhed ud fra
hovedstadsområdet og ligeledes om
DRs programudbud til særlige mål-
grupper. 

Både det centrale Programråd og amts-
programrådene har drøftet DRs Pro-
grambudget 2000 samt Programregn-
skabet for 1999, og Programrådet ud-
sendte en langt overvejende positiv ud-



Ledelsens regnskabsberetning
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Et bredt flertal blandt Folketingets par-
tier indgik i 1996 en medieaftale for pe-
rioden 1997-2000, efterfulgt af en ny fi-
reårig medieaftale i foråret 2000. Den-
ne regnskabsberetning knytter sig til
1996-aftalen, hvori der er fastsat de
økonomiske samt en række andre ram-
mer for DRs virksomhed i 1997-2000.

DR har også i 2000 fulgt den offensive
programstrategi, der blev fastlagt alle-
rede i 1994 - med en udvidet program-
og sendeaktivitet som mål. Den øko-
nomiske forudsætning herfor har været
en gennemgribende effektivisering af
DR. For at DR fortsat kan stå stærkt i
det samlede danske mediebillede, er
det nødvendigt med en løbende effek-
tivisering af virksomheden. DRs lang-
tidsplan for 1996-2000 indeholdt en
målsætning om ved udgangen af 2000
at nå op på at have flyttet knap 200
mio.kr. årligt fra administration og ser-
vice m.v. til udvidede programaktivite-
ter - til glæde for DRs seere og lyttere.
Målsætningen var en kombination af de
krav, der politisk blev stillet til DR, samt
de initiativer, som DR selv har taget
med henblik på at forbedre og øge pro-
gramaktiviteten. DR har i 2000 afslut-
tet indfrielsen af det opstillede mål fra
langtidsplanen for 1996-2000.

DRs langtidsplan for 2001-2006 inde-
holder en målsætning om at fortsætte
effektiviseringen, så udgifterne til ad-
ministration og service m.v. reduceres
yderligere. Provenuet heraf skal bidrage
til finansiering af DRs flytning til Øre-
staden.

DR havde i 2000 et overskud på 23,8
mio.kr. (Tabel 1). I forhold til det bud-
getterede overskud på 5,5 mio.kr. er der
tale om en forbedring på 18,3 mio.kr.
Det skal bemærkes, at resultatet er for-
bedret som følge af en regulering af
tidligere års hensættelser til tab på
licensdebitorer og som følge af en mere
grundig opgørelse af genudsendelses-
lageret ultimo 2000 end ultimo 1999. 

Indtægterne blev i alt 142,3 mio.kr.
højere end budgetteret, hvilket skyldes,
at Licensindtægterne steg med 71,5
mio.kr., og Øvrige indtægter voksede
med 67,3 mio.kr. Af stigningen i Licens-
indtægter kan 40,4 mio.kr. henføres til
en regulering af tidligere års hensæt-
telser til tab på licensdebitorer, mens
den resterende del af stigningen ho-
vedsageligt skyldes, at der i 2000 var
flere farve-tv-licensbetalere end for-
ventet. En væsentlig del af stigningen i
Øvrige indtægter skyldes et øget eks-
ternt salg af tv-programmer, tv-produk-
tionsfaciliteter og diverse udgivelser
m.m. Hertil kommer forsinkede ind-
tægter fra den nordiske kabelfond og
ekstra indtægter fra blankbåndsafgif-
ter.

Driftsudgifterne blev i alt 140,2 mio.kr.
højere end budgetteret. Heraf vedrører
61,5 mio.kr. hensættelser til kommen-
de personaleudgifter:
• Fratrædelsesordninger, der ikke var

kendskab til på budgettidspunktet
(43,9 mio.kr.).

• Overtid og restferie (12,3 mio.kr.). 
• Lønmæssige forpligtelser til sabbat-

ordninger, bl.a. en udvidelse i for-
bindelse med overenskomst-forny-
elser (5,3 mio.kr.).

Udgifterne til hensættelser til fratræ-
delsesordninger på 43,9 mio.kr. er pri-
mært en konsekvens af efterårets ka-
pacitetstilpasning i DR Produktion m.v.
Beløbet, der er en opgørelse af, hvor
meget DR skylder de fratrådte ved ud-
gangen af 2000, udgiftsføres af regn-
skabsmæssige årsager i regnskabet for

2000 i stedet for i 2001-2002, hvor det
rent faktisk udbetales. Den øvrige del
af stigningen i driftsudgifterne kan pri-
mært henføres til udgifter, som er af-
holdt af de øgede Øvrige indtægter.

Afvigelsen for Ændring af program-
beholdning mv. udgør 51,7 mio.kr. – fra
et lagerforbrug på 34,0 mio.kr. til en
lageropbygning på 17,7 mio.kr. Afvigel-
sen skyldes hovedsageligt, at genud-
sendelseslageret og lageret af indkøbte
tv-rettigheder er vokset mere end for-
udsat på budgettidspunktet. Stigningen
i genudsendelseslageret skyldes en
ændret vurdering af genudsendelses-
potentialet. Den mere grundige vurde-
ring af genudsendelseslageret skønnes
at have forbedret årsresultatet for 2000
med 15,5 mio. kr.

Afskrivningerne er 24,9 mio.kr. større
end budgetteret. Årsagen er dels en for-
skydning mellem materielle og imma-
terielle anlægsaktiver, dels at en ræk-
ke udgifter, der oprindeligt var budget-
teret som driftsudgifter, er blevet kate-
goriseret som anlægsinvesteringer.

Øgede midler til film
Både medieaftalen for 1994-1997 og
medieaftalen for 1997-2000 forudsæt-
ter et øget engagement fra DR i dansk
film m.v. I 1994-1997 skulle DR anven-
de 100 mio.kr. til formålet, mens DR i
1997-2000 skulle anvende yderligere
132,5 mio.kr., i alt 232,5 mio.kr. For den
første aftaleperiode disponerede DR så-
ledes, at de fleste midler blev anvendt i
de første tre år af fireårs-perioden,
mens en forholdsmæssig mindre del
skulle anvendes i 1997. Efterfølgende
viste 1997 sig at blive det første år i den
efterfølgende aftaleperiode, og derfor
redegøres der for hele perioden 1994-
2000 under ét. 

Sammenlagt skulle DR således anvende
232,5 mio.kr. til spillefilm, tv-serier samt
dokumentar- og kortfilm i samarbejde
med eksterne producenter i denne pe-
riode. Dette krav har DR opfyldt.

DRs årsregnskab i hovedtal 
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Tabel 1
DRs årsregnskab 2000

Budget Regnskab Forskel Regnskab Forskel
Mio.kr. (afrundet) 2000 2000 Budget/regnskab 1999 Regnskab 00 -99

Licensindtægter 2.592,0 2.663,5 71,5 2.552,8 110,7
Finansielle indtægter 17,0 20,5 3,5 29,7 -9,2
Øvrige indtægter 192,1 259,4 67,3 220,3 39,1
Indtægter i alt 2.801,1 2.943,4 142,3 2.802,8 140,6
Driftsudgifter 2.642,2 2.782,4 140,2 2.799,0 -16,6
Finansielle udgifter 10,6 10,6 13,8 -3,2
Afskrivninger 119,4 144,3 24,9 136,7 7,6
Ændring af programbeholdning mv. 34,0 -17,7 -51,7 -71,7 54,0
Udgifter i alt 2.795,6 2.919,6 124,0 2.877,8 41,8

Årsresultat 5,5 23,8 18,3 -75,0 98,8

Blandt de mange resultater, der er kom-
met ud af DRs film-engagement, kan
nævnes ‘Min fynske barndom’, ‘Kun en
pige’, ‘Breaking the Waves’, ‘Portland’,
‘Jerusalem’, ‘Øen i Fuglegaden’, ‘Trans-
former’, ‘Bornholms stemme’ og ‘D-dag’
– samt dogmefilm-projektet. I 2000 har
DR bl.a. investeret i nye dogmefilm som
‘Italiensk for begyndere’ samt andre
spillefilm, hvoraf kan nævnes ‘Mirakel’,
‘Blinkende Lygter’, ‘Bænken’ og ‘Dan-
cer in the Dark’.

Anlægsinvesteringer
I 2000 er der anvendt 181,7 mio.kr. til
køb af materielle og immaterielle an-
lægsaktiver. 

Som en del af medieaftalen 1997-2000
fik DR tilført 200 mio.kr. fra den ned-
lagte Radiofond til digitalisering af pro-
duktionsapparatet. Disse båndlagte
midler er med udgangen af 2000 an-
vendt fuldt ud, primært til digitalisering
i Radioen. Størstedelen af Radioen, her-
under DRs distriktshuse, er således di-
gitaliseret. Der er tillige etableret digi-
tal tv-kontribution fra distrikterne til 
TV-Byen. DR fortsætter digitaliseringen
af produktionsapparatet på TV og af ny-
hedsproduktionen og vil desuden gen-
nemføre en teknologisk konsolidering
af DR Online.

DR har siden 1996 arbejdet med ind-
førelsen af et nyt edb-system. Der er
tale om et samlet system, der afløser

de gamle og i høj grad selvudviklede
systemer. Systemet er købt hos Oracle
og implementeres i samarbejde med
leverandøren. Indførelsen af systemet
skrider planmæssigt frem. Det er for-
ventningen, at det samlede system er
implementeret ved udgangen af 2002.
Det har undervejs været nødvendigt at
foretage ændringer i rækkefølgen af
indførelsen af de forskellige dele af sy-
stemet, men det samlede budget for-
ventes at holde.

Likviditet og egenkapital
Beholdningen af likvide midler og vær-
dipapirer udgjorde ultimo 2000 92,6
mio.kr., hvilket er det samme, som be-
holdningen udgjorde primo 2000.

DRs egenkapital er ved udgangen af
2000 opgjort til 599,0 mio.kr., hvilket
er stigning på 23,8 mio.kr. i forhold til
1999, svarende til årets overskud.
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Hovedbegivenhederne i 2000 for det vi-
dere arbejde med flytning af DRs akti-
viteter i Københavnsområdet til Øre-
staden var afholdelse af en internatio-
nal arkitektkonkurrence for DRs nye
mediehus i Ørestaden, afholdelse af en
ingeniørkonkurrence for helhedsplanen
og byggeriets 1. segment samt salg af
TV-Byen og Radiohuset.

Efter offentliggørelse af konkurrence-
betingelserne i februar blev i alt otte ar-
kitektfirmaer/konsortier prækvalifice-
ret til at deltage i konkurrencen med af-
leveringsfrist i juli. Dommerkomiteen
udpegede i september Vilhelm Laurit-
zen A/S som vindere af konkurrencen.
DRs byggeudvalg besluttede efterføl-
gende at opdele byggeriet i fire seg-
menter, som skitseret i Vilhelm Laurit-
zens konkurrenceforslag.

DR i Ørestaden

Sideløbende med arkitektkonkurren-
cen gennemførte DR et begrænset ud-
bud af ingeniør-ydelserne vedrørende
helhedsplanen og byggeriets 1. seg-
ment. Carl Bro blev i september udpe-
get som vinder.

Herefter kunne totalrådgivningsaftalen
for helhedsplanen og 1. segment un-
derskrives med Vilhelm Lauritzen og
Carl Bro i oktober.

DRs bestyrelse tiltrådte kort før års-
skiftet en aftale om salg af TV-Byen og
Radiohuset for en samlet pris på 790
mio.kr. til Mørkhøj Projektudvikling A/S,
som er ejet af Sjælsøgruppen A/S og
Store Frederikslund A/S. Salgsaftalen
blev effektueret med virkning fra 1. ja-
nuar 2001. Handelen er betinget af, at
følgende planmæssige ændringer er

endeligt gennemført 1. januar 2003:
• TV-Byen kan anvendes til kontor- og

serviceformål. 
• Radiohuset kan anvendes til offent-

lige formål.

Desuden skal servitutterne om Køben-
havns Kommunes for- og tilbagekøbs-
ret aflyses senest to måneder efter, at
købers betingelser er opfyldt eller fra-
faldet. 

Endvidere er det en betingelse, at Kul-
turministeriet indgår en lejekontrakt
vedrørende Radiohuset fra 2005 og
frem.

Hvis der i løbet af 2001 konstateres fejl
eller mangler ved bygningsdele eller
væsentlige vedligeholdelsesmæssige
efterslæb, geotekniske problemer eller
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forurening, er køber berettiget til afslag
i prisen. DR kan dog vælge at foretage
udbedringerne for egen regning.

Købesummen er baseret på, at køber i
forbindelse med TV-Byen er berettiget
til at bygge yderligere 80.000 kvm. til
service/kontor, lettere produktion, un-
dervisning og lignende formål. Såfremt
køber ikke senest 1. januar 2003 har
opnået tilladelse hertil, nedsættes
købesummen. Såfremt der helt eller
delvis opnås tilladelse til at forøge byg-
ningsarealet med 80.000 kvm., og det-
te sker til andet formål end serviceer-
hverv, nedsættes købesummen. Købe-
summen kan dog maksimalt reduceres
med 40 mio.kr.

Købesummen er endvidere baseret på,
at køber er berettiget til at nybygge
12.000 kvm. i forbindelse med Radio-

huset til offentlige formål. Nybyggeriet
skal kunne frastykkes eller via ejerlej-
lighedsopdeling kunne tages i anven-
delse, før DR fraflytter Radiohuset. Op-
når køber ikke de fornødne tilladelser
inden 1. januar 2002, refunderes et be-
løb til køber. Beløbet kan maksimalt an-
drage 21,6 mio.kr. Køber skal inden ud-
gangen af 2001 have indgivet et princi-
pielt byggeandragende.

DR har sikret sig en tilbagekøbsret til
TV-Byen og Radiohuset, der udløber 30.
juni 2002. Hvis tilbagekøbsretten ud-
nyttes, betales et tillæg til køber. 

Salgsprovenuet vil indgå som en del af
finansieringen af Ørestadsbyggeriet.
Som led i salgsaftalen er der indgået en
lejeaftale, så DR lejer sig ind i de eksi-
sterende bygninger, indtil det nye me-
diehus i Ørestaden er klar til indflytning,
planmæssigt sidst på sommeren 2005.
DR betaler i lejeperioden en årlig hus-
leje på 68,4 mio.kr. Hvis det efter DRs
fraflytning ikke lykkes udlejer at finde
en anden lejer til TV-Byen, garanterer
DR delvis for lejen i op til fem år. Garan-
tibeløbet aftrappes gradvis fra 75 til 55
pct. af huslejen. Ligeledes garanterer
DR delvis for driftsudgifterne i forbin-
delse med TV-Byen i op til fem år. Ga-
rantibeløbet, der dækker diverse drifts-
udgifter som skatter, afgifter, el, for-
brugsafgifter, forsikringer, renholdelse
m.m., aftrappes gradvis i perioden fra
100 til 20 pct. af  driftsudgifterne.

Den øvrige del af finansieringen vil ske
ved optagelse af lån. DRs Ørestadspro-
jekt blev i 2000 godkendt af den Euro-
pæiske Investeringsbank, hvilket bety-
der, at DR har erhvervet en træknings-
rettighed, hvorved en væsentlig del af
det samlede lån til projektet vil kunne
optages i den Europæiske Investe-
ringsbank på favorable lånevilkår.

I forbindelse med DRs køb af byggeret-
ten i Ørestaden blev der konstateret
jordforurening på grunden. Det blev
derfor besluttet, at der skulle foretages

en række undersøgelser af de geotek-
niske og forureningsmæssige forhold.
De planlagte undersøgelser er sat i
gang. Det er fortsat forventningen, at
de efterfølgende udgifter til ekstra fun-
dering og forureningsforanstaltninger
ikke vil overstige 25 pct. af købesum-
men. Såfremt udgifterne overstiger 25
pct. af købesummen, kan DR vælge at
ophæve handelen, med mindre Øre-
stadsselskabet påtager sig udgifterne.

I direkte tilknytning til det købte areal 
i Ørestaden har DR købt et options-
areal, der sikrer mulighed for udvidel-
ser af det kommende mediehus. For op-
tionsarealet er der betalt et tillæg på
38.000-76.000 kr. pr. løbende meter
(med tillæg af indeksering i overens-
stemmelse med udviklingen i netto-
prisindekset) afhængig af den konkrete
placering.

Igennem hele året er der arbejdet vide-
re med programmeringen af byggeriet.
Sidst på året blev et foreløbigt bygge-
program samt 1. udgave af design-ma-
nualen færdiggjort. Byggeprogrammet
har særligt fokus på arealanvendelsen
og funktioner i byggeriets 1. segment.
Design-manualen beskæftiger sig især
med krav og ønsker, som ønskes ind-
arbejdet på tværs af byggeriets fire seg-
menter. Når de endelige udgaver er
godkendt, vil disse udgøre det endeli-
ge grundlag for projekteringen af byg-
geriet. Desuden er det indledende ar-
bejde med programmeringen af kon-
certsalen begyndt. Det er fortsat for-
ventningen, at selve byggeriet vil kun-
ne igangsættes i 2001, og at udflytnin-
gen af DRs virksomhed til Ørestaden
påbegyndes i 2005.

I 2000 er der brugt 24 mio.kr. til Øre-
stadsprojektet, hvilket stort set svarer
til det budgetterede. Omkring halvde-
len er anvendt til bygherre-rådgivning,
mens den resterende del af beløbet er
fordelt på aktiviteter som arkitektkon-
kurrencen, arbejdet med helhedspla-
nen, rejser og seminarer m.v.
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DRs samlede udgifter er i Figur A for-
delt på DRs hovedaktiviteter. Der er i
tallene medregnet overhead - dvs. at
der udover den del af udgifterne, som
direkte kan henføres til de enkelte ak-
tiviteter, i tallene også er indregnet fæl-
lesudgifter til administration, investe-
ringer, produktionsudstyr m.v. 

Figur A viser, at 60 pct. af de samlede
udgifter blev anvendt til DR TVs pro-

Omkostningsfordelt regnskab

gramvirksomhed, herunder også DR
Onlines virksomhed, mens 30 pct. blev
anvendt til DR Radios programvirk-
somhed, inklusive Kor- og Orkester-
virksomhed. Det er for Radioen 2 pct.-
point mindre end i 1999, mens TV og
Salgsaktiviteter begge er 1 pct.-point
højere. For de øvrige områder er ande-
len uændret.

Antal ansatte
Tabel 2 viser udviklingen i antal ansat-
te i DR, omregnet til fuldtidsstillinger i
årene 1997-2000.

Det samlede antal årsværk er stabilt i
1997-1999, mens det i 2000 er faldet.
Dette gælder også for gruppen af fast-
ansatte. Gruppen af tidsbegrænset an-
satte og freelancere m.v. steg i 1997-

1999, men er faldet igen i 2000. Antallet
af elever har været svagt faldende frem
til 1999, men er steget i 2000. Antallet
af fratrædelsesordninger var relativt
højt i 1997, hvorefter det faldt frem til
1999. Det skyldes, at der i forbindelse
med beslutningen om at nedlægge et
antal stillinger i november 1996 blev
indgået en række fratrædelsesordnin-
ger som alternativ til afskedigelser, og
disse ordninger er efterhånden blevet
afsluttet. Antallet steg igen i 2000, hvil-
ket skyldes, at der både i slutningen af
1999 og i 2000 er indgået aftaler om en
række nye fratrædelsesordninger.

Figur B viser udviklingen i antallet af
årsværk fra 1991 til 2000 (eksklusive
elever og fratrædelser).

Tabel 2
Antal årsværk (1997-2000)

1997  1998 1999 2000

Varigt ansatte 2.824 2.827 2.814 2.684
Tidsbegrænset, freelance ansatte o.lign. 584 657 749 666
I alt 3.408 3.484 3.563 3.350
Elever 109 105 93 114
Fratrædelsesordninger 165 97 39 90

I alt 3.682 3.686 3.695 3.554

TV 60%

Radio 24%

Udgivelse 2%

Salg 2%

Licens 2%

Sendenet 4%

Kor og orkestre 6%

Figur A
DRs omkostningsfordelte 
regnskab 2000 
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Figur D
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DRs produktivitet kan illustreres ved at
relatere de producerede radio- og tv-ti-
mer til antallet af ansatte, som vist i Fi-
gur C og D.

Figurerne B til D viser, at er der sket en
stor stigning i DRs førstegangssendeti-
mer, uden at antallet af ansatte medar-
bejdere samtidig er steget. Tages der
højde for, at DR i 1999 mistede sende-
muligheden på den ledige fjerde FM-ka-
nal (se noten til Figur C) betyder det, at
produktiviteten generelt har været sti-
gende i hele perioden - både for radio
og tv.

I foråret 2000 indgik Socialdemokrati-
et, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Centrum-Demokraterne
en medieaftale for 2001-2004. Tabel 3
viser DRs økonomiske rammer som føl-
ge af den nye medieaftale.

Som noget nyt kan licensafgifterne ju-
steres i løbet af  perioden i takt med
eventuelle ændringer i antallet af de
forskellige typer licenshavere. Tidlige-
re lå licensafgifterne fast i hele perio-
den, således at ændringer i antallet af
de forskellige typer licenshavere fik di-
rekte indflydelse på DRs og TV 2s andel
af det samlede licensprovenu. Eventu-
elle ændringer af licensafgifterne i pe-
rioden skal sikre, at medieaftalens øko-

nomiske rammer for DR og TV 2 svarer
til det niveau, som aftalen angiver.

Aftalen forudsætter, at en del af DRs li-
censmidler anvendes til nye initiativer
(Tabel 4). 

Uden for DRs andel af licensmidlerne er
der afsat 80 mio.kr. i 2004 til digitalise-
ring af et repræsentativt udsnit af pro-
gramarkiverne i DR og TV 2.

DRs økonomiske ramme, eksklusive de
nye initiativer og pris/lønreguleringer
(p/l), falder med 48,9 mio.kr. i 2001 i
sammenligning med niveauet for 2000
(Tabel 5).

DRs produktivitet Medieaftalen 2001-2004

Tabel 3
Medieaftalen 2001-2004

Årets priser 2001 2002 2003 2004

DRs andel af licensmidlerne 2.661,1 2.807,4 2.940,0 3.032,2
- heraf til nye initiativer 15,0 78,0 126,5 141,5

Tabel 4
Medieaftalens nye initiativer

Årets priser 2001 2002 2003 2004

DAB-sendenet - landsdækkende og regionalt 5,0 10,0 15,0 15,0
DVB-sendenet 10,0 13,0 19,0 19,0
Øget satsning på dansk programproduktion 0,0 10,0 25,0 30,0
Digital programudvikling 0,0 20,0 30,0 40,0
DR Online 0,0 25,0 37,5 37,5

I alt 15,0 78,0 126,5 141,5

Tabel 5
Ændring af DRs økonomiske ramme som følge af medieaftalen

Årets priser 2001 2002 2003 2004

DRs licensmidler ekskl. nye initiativer 2.646,1 2.729,4 2.813,5 2.890,7
- heraf p/l 65,2 135,2 209,0 283,8
DRs licensmidler 
ekskl. nye initiativer og p/l 2.580,9 2.594,2 2.604,5 2.606,9
DRs licensindtægter i 2000 *) 2.629,8 2.629,8 2.629,8 2.629,8

Ændring -48,9 -35,6 -25,3 -22,9

*) Ekskl. ekstraordinær regulering af tidligere års hensættelser til tab på licensdebitorer.
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DR har ansvaret for opkrævning af ra-
dio/tv-licens i Danmark. Det betyder, at
de samlede licensindtægter indbetales
til DR, hvorefter der sker en fordeling af
midlerne i henhold til medieaftalens
bestemmelser. I Tabel 1 er vist det sam-
lede licensregnskab for 2000. 

Regnskabet indeholder ikke gebyrer i
2000, hvilket skyldes, at Finansstyrel-
sen nu modregner gebyrer inden over-
førsel af licensindeholdelse til DR Li-
cens.

Det fremgår af Tabel 1, at det samlede
resultat af licensindkrævningen er
3.158,2 mio.kr., hvilket er 84,2 mio.kr.
mere end budgetteret. Heraf vedrører
37,4 mio.kr. en regulering af tidligere
års hensættelser til tab på debitorer,
mens 46,8 mio.kr. vedrører ændringer
i øvrige poster. 

Stigningen i de øvrige poster skyldes
hovedsageligt, at der i 2000 har været
flere farve-tv-licensbetalere, end det var
forudsat i budgettet. DR Licens gen-
nemførte i 1999 en kampagne rettet
mod radiolicensbetalere, som har givet
mange nye farve-tv-licensbetalere. Den
fulde virkning af denne kampagne har
først vist sig i 2000. 

Licensregnskab

Licensafgifter
I henhold til medieaftalen steg licens-
afgifterne med 3,3 pct. pr. år i aftale-
perioden 1997-2000. Det betød, at li-
censafgifterne i 2000 udgjorde 947 kr.
pr. halvår for fuld farvelicens, og hen-
holdsvis 609 kr. og 140 kr. halvårligt for
sort/hvid-licens og radiolicens.

Udgifter til licensopkrævning
DR har i 2000 haft direkte udgifter på i
alt 37,4 mio.kr. til licensopkrævning,
fordelt på egentlig licensopkrævning
samt licenskampagner og -kontrol. Ud-
over de direkte udgifter er der en række
indirekte udgifter til administration, edb
m.v. I 2000 er disse udgifter beregnet
til 9,4 mio.kr. (25 pct.), således at de
samlede udgifter udgjorde 46,8 mio.kr.

DR opkræver hele licensen, også den
del, der tilfalder TV 2. TV 2 refunderer
til gengæld en del af  DRs udgifter til
opkrævningen. I 2000 udgjorde refusi-
onen 9,2 mio.kr. DRs udgift til licens-
opkrævning udgiftsføres i DRs resul-
tatopgørelse som en del af DRs ordi-
nære driftsudgifter.

Grønt regnskab 2000

DRs grønne regnskab,
som redegør for DRs
miljømæssige tiltag
og resultater i 2000,
udkommer som en
særskilt publikation,
der ligesom denne
Årsberetning og DRs
Programregnskab kan
rekvireres hos DRs
Informationsafdeling,
tlf. 35 20 30 19, eller
e-mail: chc@dr.dk

Tabel 1
Licensregnskab 2000

Mio.kr. (afrundet) Budget 2000 Regnskab 2000 Regnskab 1999

Licensindtægter - 3.945,5 3.800,5
Heraf opkrævet moms - 789,1 760,1
Indtægter i alt - 3.156,4 3.040,4
Gebyrer - 0,0 8,1
Tab på licensdebitorer - 22,8 37,5
Hensættelser til tab på licensdebitorer - 34,2 34,6
Regulering af tidligere års hensættelser 
til tab på licensdebitorer - -37,4 0,0
Finansielle indtægter - 21,4 16,9
Resultat før overførsler - 3.158,2 2.977,1
Overført til dr 2.592,0 2.663,5 2.552,8
Overført til tv 2 457,0 469,7 399,3
Overført til kulturministeriet 25,0 25,0 25,0
Overført i alt 3.074,0 3.158,2 2.977,1



DRs Årsregnskab
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DRs Årsregnskab 2000

Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt Årsregnskabet for 2000, omfatten-
de Regnskabsberetning, Licensregnskab, Anvendt regnskabspraksis, Resultatop-
gørelse, Balance, Pengestrømsopgørelse og Noter. Regnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at den an-
vendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, samt at regnskabet giver et retvi-
sende billede af virksomhedens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Søborg, den 15. maj 2001

Christian S. Nissen Anders Kronborg

Generaldirektør Ressourcedirektør

Bestyrelsen

Finn Aaberg Erling Aaskov

Formand Næstformand

A. O. Andersen Pernille Forchhammer Jørgen Hartvig

Thorkild Ibsen Peter Hvid Jensen Frede Jørgensen

Søren Krarup Martin Nielsen Hans  Morten Rubin
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I vores egenskab af interne revisorer i DR har vi revi-
deret det af ledelsen aflagte Årsregnskab for 2000,
omfattende Regnskabsberetning, Licensregnskab, An-
vendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance,
Pengestrømsopgørelse og Noter.

Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt aner-
kendte danske revisionsprincipper, og under iagt-
tagelse af de normer og betingelser, der er gældende
for eksterne revisorer, tilrettelagt og udført revisionen
med henblik på at opnå begrundet overbevisning om,
at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mang-
ler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væ-
sentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og doku-
mentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og
øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til
den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøve-
de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om års-
regnskabets informationer som helhed er fyldest-
gørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med lovgivningens og vedtægter-
nes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et
retvisende billede af DRs aktiver og passiver, økono-
miske stilling samt resultat.

København, den 15. maj 2001

Ernst & Young

Statsaut. revisionsaktieselskab

Mogens Nederby Erik Ingvartsen

Statsaut. revisor Statsaut.  revisor 

Intern revisions påtegning Rigsrevisionens påtegning

Rigsrevisionen har revideret det af bestyrelsen aflag-
te Årsregnskab for 2000 for DR, omfattende Regn-
skabsberetning, Licensregnskab, Anvendt regn-
skabspraksis, Resultatopgørelse, Balance, Penge-
strømsopgørelse og Noter.

Den udførte revision
Rigsrevisionen har i overensstemmelse med almin-
deligt anerkendte danske revisionsprincipper tilret-
telagt og udført revisionen med henblik på at opnå en
begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er
uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen
har Rigsrevisionen ud fra en vurdering af væsentlig-
hed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumenta-
tionen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige
oplysninger. Rigsrevisionen har herunder taget stil-
ling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de
udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om
årsregnskabets informationer som helhed er fyldest-
gørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er Rigsrevisionens opfattelse, at årsregnskabet
er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og
vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at
det giver et retvisende billede af DRs aktiver og pas-
siver, økonomiske stilling samt resultat.

Rigsrevisionen, den 15. maj 2001

Henrik Otbo

Rigsrevisor / Inger Danrud

Sektionschef

Revisionspåtegninger
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Generelt
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens principper. Den an-
vendte regnskabspraksis er uændret i forhold
til sidste år.

Der er i enkelte tilfælde ændret på klassifika-
tionen af regnskabsposter, og sammenlig-
ningstal er ændret tilsvarende.

Omregning af fremmed valuta 
Tilgodehavender, gæld og andre poster i frem-
med valuta, som ikke er afregnet på balance-
dagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

I det omfang, værdien af tilgodehavender, gæld
og andre poster i fremmed valuta er sikret gen-
nem kortfristede valutaterminskontrakter, om-
regnes posterne til de sikrede kurser, uden pe-
riodisering af terminstillæg og fradrag.

Realiserede og urealiserede valutakursregule-
ringer er medtaget i resultatopgørelsen under
finansielle poster.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium
Licensindtægter og andre driftsindtægter, her-
under salg af medierelaterede varer og tjene-
steydelser, indtægtsføres efter fakturerings-
kriteriet.

Licensindtægter omfatter DRs andel af faktu-
reret licens for kalenderåret. Licensafgifternes
størrelse er fastsat af Folketingets Finansud-
valg og er opgjort eksklusive moms. 

Periodisering af udgifter
Udgifter er periodiseret, således at der i resul-
tatopgørelsen er medtaget samtlige udgifter
vedrørende årets udsendelsesvirksomhed
samt vare- og tjenesteydelser forbrugt i regn-
skabsåret for at oppebære årets indtægter.

Udviklingsudgifter
Udviklingsudgifter, eksempelvis til udvikling af
ny sendeteknik, udgiftsføres i resultatopgørel-
sen i det regnskabsår, i hvilket de afholdes.

Leje- og leasingudgifter
Leje- og løbende udgifter vedrørende operati-
onelle leasingkontrakter udgiftsføres løbende.
Forpligtelser vedrørende fremtidige regnskabs-
perioder oplyses i noterne.

Finansielt leasede aktiver optages i balancen
til anskaffelsesprisen for leasinggiver og af-
skrives lineært over aktivernes forventede leve-
tid. Leasingforpligtelsen vises som gæld til
kreditinstitutter i balancen. Ydelser på leasing-
gæld opdeles i en rente- og afdragsdel, hvor
rentedelen udgiftsføres over resultatopgørel-
sen under posten Finansielle udgifter.

Anvendt regnskabspraksis

Skatter og afgifter
Den selvstændige institution DR er i henhold
til lov undtaget fra skattepligt.

DR er en fuldt moms- og energiafgiftspligtig
virksomhed.

Balancen 
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til
anskaffelsessum med fradrag af akkumulere-
de afskrivninger. 

Afskrivninger beregnes lineært af anskaffel-
sessummen over aktivernes forventede øko-
nomiske levetid.

Aktiver med anskaffelsessum under 50.000 kr.
udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Forventet levetid Fra Til

Edb-software 2 år - 3 år
Indretning af lejede lokaler 2 år - 5 år

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til an-
skaffelsessum med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.

I anskaffelsessummen indgår ikke værdien af
eget arbejde, herunder DR-medarbejderes tids-
forbrug ved opbygning af aktiver, ligesom der
ikke indgår finansieringsomkostninger.

Afskrivninger beregnes lineært af anskaffel-
sessummen over aktivernes forventede øko-
nomiske levetid. Der afskrives ikke på grunde,
dog afskrives grunde med hjemfaldspligt over
hjemfaldsperioden.

Aktiver med anskaffelsessum under 50.000 kr.
udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Forventet levetid Fra Til

Bygninger 14 år - 100 år
Sendenet 5 år - 20 år
Tekniske anlæg 5 år - 20 år
Andre anlæg/driftsmidler 5 år - 20 år

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver værdiansættes til
kostpris. 

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til laveste af
kostpris efter FIFO-princippet og nettorealisa-
tionsværdi.

Indkøbte og egenproducerede program-
mer m.v.
Igangværende egenproduktioner og færdig-
producerede, men ej udsendte programmer
værdiansættes til værdien af de direkte med-
gåede udgifter inklusive direkte produktions-
lønninger og honorarer. 

Indkøbte produktioner – herunder indkøbte
filmrettigheder til senere udsendelse – værdi-
ansættes til anskaffelsesprisen. 

Aktiverede produktioner udgiftsføres ved
førstegangsudsendelse. Ved forventet genud-
sendelse udgiftsføres 75 pct. ved første-
gangsudsendelse, og de resterende 25 pct. ud-
giftsføres ved genudsendelse eller senest ved
rettighedsudløb.

Produktioner med en kostpris på mindre end
50.000 kr. samt produktioner, der ikke forven-
tes at blive udsendt, udgiftsføres løbende.

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi
med fradrag af hensættelser til imødegåelse
af forventet tab.

Værdipapirer (omsætningsaktiver)
Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til
laveste af anskaffelsespris og børskurs på sta-
tusdagen. Værdireguleringer føres over resul-
tatopgørelsen.

Pensionsforpligtelser
De årlige bidrag vedrørende pension i henhold
til kollektive aftaler samt øvrige bidrag til pen-
sionskassen for tjenestemænd i DR udgifts-
føres i resultatopgørelsen. Herudover foreta-
ges hvert år en regnskabsmæssig vurdering af
den aktuarmæssigt opgjorte pensionsforplig-
telse samt af værdiansættelsen af pensions-
kassens aktiver. Såfremt den herved opgjorte
regnskabsmæssige forpligtelse er forskellig fra
den bogførte pensionsforpligtelse reguleres
forskellen over resultatopgørelsen. Tilsvaren-
de foretages der en årlig revurdering af krav til
andre pensionsforpligtelser m.v.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme
for året samt likvider ved årets begyndelse og
slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Præsenteres indirekte og opgøres som årets
resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Omfatter betalinger i forbindelse med køb og
salg af anlægsaktiver samt værdipapirer.

Pengestrømme fra finansierings-
aktivitet
Omfatter ændringer i finansiering fra kreditin-
stitutter samt optagelse af og afdrag på lang-
fristede lån.

Likvider
Omfatter likvide beholdninger samt værdi-
papirer.
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Resultatopgørelse

2000 1999
Note (mio.kr.) (mio.kr.)

Indtægter
Licensindtægter 1 2.663,5 2.552,8
Andre driftsindtægter 2 259,4 220,3

IInnddttææggtteerr  ii  aalltt 22..992222,,99 22..777733,,11

Udgifter
Personaleudgifter 3 1.533,1 1.545,5
Honorarer 122,8 113,7
Programkøb 213,7 207,9
Andre eksterne udgifter 4 912,8 931,9
Ændring i indkøbte og 
egenproducerede programmer m.v. 5 -17,7 -71,7

UUddggiifftteerr  ii  aalltt 22..776644,,77 22..772277,,33

RReessuullttaatt  fføørr  aaffsskkrriivvnniinnggeerr  oogg  
ffiinnaannssiieellllee  ppoosstteerr 115588,,22 4455,,88

Afskrivninger 6, 8 144,3 136,7
Finansielle indtægter 7 20,5 29,7
Finansielle udgifter 7 10,6 13,8

ÅÅrreettss  rreessuullttaatt 2233,,88 --7755,,00
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2000 1999
Note (mio.kr.) (mio.kr.)

AKTIVER

EDB-software 41,1 44,2
Indretning af lejede lokaler 6,8 7,8
Anlæg under udførelse 13,5 6,1
IImmmmaatteerriieellllee  aannllææggssaakkttiivveerr 8 6611,,44 5588,,11

Grunde og bygninger 829,8 804,2
Sendenet 51,2 42,7
Tekniske anlæg 303,5 314,6
Andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar 67,4 68,6
Anlæg under udførelse 74,4 62,8
MMaatteerriieellllee  aannllææggssaakkttiivveerr 6 11..332266,,33 11..229922,,99

Værdipapirer og kapitalandele 2,6 3,1
Deposita 5,5 5,5
FFiinnaannssiieellllee  aannllææggssaakkttiivveerr 88,,11 88,,66

AAnnllææggssaakkttiivveerr  ii  aalltt 11..339955,,88 11..335599,,66

Handelsvarer m.v. 5 11,6 17,7
Indkøbte og egenproducerede 
programmer m.v. 5 324,8 301,0
VVaarreebbeehhoollddnniinnggeerr  ii  aalltt 333366,,44 331188,,77

Licenstilgodehavender 9 190,8 148,8
Tilgodehavender fra salg 58,9 59,3
Andre tilgodehavender 78,6 52,7
Periodeafgrænsningsposter 25,1 37,2
TTiillggooddeehhaavveennddeerr  ii  aalltt 335533,,44 229988,,00

VVæærrddiippaappiirreerr 10 00,,22 00,,33
LLiikkvviiddee  bbeehhoollddnniinnggeerr 9922,,44 9922,,33

OOmmssæættnniinnggssaakkttiivveerr  ii  aalltt 778822,,44 770099,,33

AAkkttiivveerr  ii  aalltt 22..117788,,22 22..006688,,99

2000 1999
Note (mio.kr.) (mio.kr.)

PASSIVER

Henlæggelser 11,4 114,6
Overført resultat 587,6 460,6

EEggeennkkaappiittaall  ii  aalltt 11 559999,,00 557755,,22

Pensionsforpligtelser 12 589,4 612,4
Andre hensættelser 44,1 37,1

HHeennssæætttteellsseerr  ii  aalltt 663333,,55 664499,,55

Langfristet gæld 
til kreditinstitutter 13 57,7 72,1
LLaannggffrriisstteett  ggæælldd  ii  aalltt 5577,,77 7722,,11

Kortfristet gæld 
til kreditinstitutter 13 30,1 22,5
Forudbetalinger fra kunder 182,4 174,1
Leverandørgæld 147,5 162,7
Anden gæld 14 517,0 385,5
Periodeafgrænsningsposter 11,0 27,3
KKoorrttffrriisstteett  ggæælldd  ii  aalltt 888888,,00 777722,,11

GGæælldd  ii  aalltt 994455,,77 884444,,22

PPaassssiivveerr  ii  aalltt 22..117788,,22 22..006688,,99

Eventual- og garantiforpligtelser 15

Balance pr. 31. december 2000
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2000 1999
(mio. kr.) (mio. kr.)

DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING

Årets resultat 23,8 -75,0

Driftsposter uden likviditetsmæssig virkning:
Tilbageførsel af afskrivninger 144,3 136,7
Tilbageførsel af hensættelser vedrørende pensionsordninger -23,0 -4,8
Tilbageførsel af lønmæssige forpligtelser 45,7 0,0
Andre reguleringer af hensættelser 7,0 6,0

Ændring i driftskapital:
Ændring af varebeholdninger -17,7 -71,7
Ændring af tilgodehavender -55,4 -6,0
Ændring af gæld 62,6 67,4

DDrriifftteennss  lliikkvviiddiitteettssvviirrkknniinngg  ii  aalltt 118877,,33 5522,,66

INVESTERINGERS OG FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING

Investeringers likviditetsvirkning:
Køb af materielle og immaterielle anlægsaktiver -181,7 -461,8
Køb af finansielle anlægsaktiver 0,5 -1,6
Salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0,7 14,7
IInnvveesstteerriinnggeerrss  lliikkvviiddiitteettssvviirrkknniinngg  ii  aalltt --118800,,55 --444488,,77

Finansieringens likviditetsvirkning:
Optagelse af lån 18,1 30,8
Afdrag på lån -24,9 -11,2
FFiinnaannssiieerriinnggeennss  lliikkvviiddiitteettssvviirrkknniinngg  ii  aalltt --66,,88 1199,,66

LLiikkvviiddiitteettssvviirrkknniinngg  ffrraa  iinnvveesstteerriinngg  oogg  ffiinnaannssiieerriinngg  ii  aalltt --118877,,33 --442299,,11

LIKVIDITETSVIRKNING

Årets likviditetsvirkning 0,0 -376,5
Likvide beholdninger og værdipapirer primo 92,6 469,1

LLiikkvviiddee  bbeehhoollddnniinnggeerr  oogg  vvæærrddiippaappiirreerr  uullttiimmoo 9922,,66 9922,,66

Beholdningen kan specificeres således:
Likvide beholdninger 92,4 92,3
Værdipapirer 0,2 0,3

II  aalltt 9922,,66 9922,,66

Pengestrømsopgørelse
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Note 1 2000 1999
Licensindtægter (mio.kr.) (mio.kr.)

RReessuullttaattooppggøørreellssee  ffoorr  LLiicceennsskkaasssseenn

Årets licensindtægter efter moms 3.129,2 3.019,5
Licensindtægter afskrevet i tidligere år 27,2 20,9
IInnddttææggtteerr  ii  aalltt 33..115566,,44 33..004400,,44

Gebyrer 0,0 8,1
Tab på licensdebitorer 22,8 37,5
Hensættelse til tab på licensdebitorer 34,2 34,6
Regulering af tidligere års hensættelser
til tab på licensdebitorer -37,4 0,0

RReessuullttaatt  fføørr  ffiinnaannssiieellllee  ppoosstteerr 33..113366,,88 22..996600,,22

Finansielle indtægter 21,4 16,9

RReessuullttaatt  fføørr  oovveerrfføørrsslleerr 33..115588,,22 22..997777,,11

Overført til Kulturministeriet 25,0 25,0
Overført til DR 2.663,5 2.552,8
Overført til TV 2 469,7 399,3

ÅÅrreettss  rreessuullttaatt 00,,00 00,,00

SSppeecciiffiikkaattiioonn  aaff  lliicceennssiinnddttææggtteerr  ((mmiioo..kkrr..))

Fordeling af årets licensindtægter Årets licens- Afskrevet i 
Farve Sort/hvid Radio Gebyr m.v. indtægter tidligere år I alt

Husstand 3.008,8 10,6 19,1 22,6 3.061,1 27,2 33..008888,,33
Erhverv 48,6 0,2 19,3 68,1 6688,,11

II  aalltt  22000000 33..005577,,44 1100,,88 3388,,44 2222,,66 33..112299,,22 2277,,22 33..115566,,44

II  aalltt  11999999 22..993333,,99 1111,,88 3388,,77 3355,,11 33..001199,,55 2200,,99 33..004400,,44

Moms af årets licensindtægter andrager i alt 789,1 mio.kr.
Regulering af tidligere års hensættelse til tab på licensdebitorer vedrører momsen af tidligere års hensættelser, der var hensat inkl. moms. Dette har medført,
at der tidligere år har været afsat for store beløb til tab på licensdebitorer.

Note 2 2000 1999
Andre driftsindtægter (mio.kr.) (mio.kr.)

P2musiks tilskud, legater, fondsstøtte, salg af cd’er m.v. 12,6 9,8
Udgivelser og produktioner fra DR Multimedie 35,6 39,4
Gevinst ved salg af anlæg 1,4 9,9
Bidrag fra medproducenter 12,7 9,8
Sponsorindtægter 9,4 9,5
Salg af programmer og licenser 33,8 22,2
Kontrakter vedr. optagelser af produktioner 17,6 5,0
Kabeldistribution 32,8 9,5
Publikumsindtægter 10,9 11,7
TV 2 licensopkrævningsgebyr 9,2 8,1
Indtægter fra fonde, produktionsstøtte m.v. 25,7 7,1
Indtægter for brug af Uplink og MUX-kapacitet 11,4 15,6
Betalinger og refusioner fra EBU 0,1 1,0
Øvrige driftsindtægter 46,2 61,7

II  aalltt 225599,,44 222200,,33

DR Multimedie, der indgår som en integreret del af DRs regnskab, har i regnskabsåret 2000 haft et overskud på 
1,9 mio.kr.

Noter til årsregnskabet
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Note 5 2000 1999
Indkøbte og egenproducerede programmer 
samt handelsvarer m.v. (mio.kr.) (mio.kr.)

Beholdning af programmer pr. 1. januar 301,0 232,8
Beholdning af programmer pr. 31. december 324,8 301,0
SSttiiggnniinngg  ii  bbeehhoollddnniinngg  aaff  pprrooggrraammmmeerr 2233,,88 6688,,22

Beholdning af handelsvarer pr. 1. januar 17,7 14,2
Beholdning af handelsvarer pr. 31. december 11,6 17,7
FFaalldd//ssttiiggnniinngg  ii  bbeehhoollddnniinngg  aaff  hhaannddeellssvvaarreerr 66,,11 33,,55

ÅÅrreettss  llaaggeerræænnddrriinnggeerr  ((ssttiiggnniinngg)) 1177,,77 7711,,77

Note 3 2000 1999
Personaleudgifter (mio.kr.) (mio.kr.)

Lønninger 1.340,7 1.359,7
Pensioner 121,8 141,0
Andre udgifter til social sikring 8,9 13,2
Regulering af hensættelser vedr. fratrædelsesordning, 
sabbatordning m.v. 61,7 31,6

PPeerrssoonnaalleeuuddggiifftteerr  ii  aalltt 11..553333,,11 11..554455,,55

Heraf vederlag til bestyrelse og direktion 2,7 2,7

AAnnttaall  aannssaattttee  ii  rreeggnnsskkaabbssåårreett  ((åårrssvvæærrkk)) 33..555544 33..669955

Antal årsværk opdelt i hovedgrupper:
Fastansatte 2.684 2.814
Tidsbegrænset ansatte m.v. 666 749
Elever 114 93
Fratrædelsesordninger 90 39

AAnnssaattttee  ii  aalltt 33..555544 33..669955

Note 4 2000 1999
Andre eksterne udgifter (mio.kr.) (mio.kr.)

Rejser 63,4 60,1
Varekøb 169,9 208,2
Køb af rettigheder 179,0 158,3
Leje og leasing 56,3 58,6
Tjenesteydelser 427,5 432,1
Offentlige skatter og afgifter 14,4 17,0
Tab på debitorer 2,3 -2,4

AAnnddrree  eekksstteerrnnee  uuddggiifftteerr  ii  aalltt 991122,,88 993311,,99
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Note 7 2000 1999
Finansielle poster (mio.kr.) (mio.kr.)

Renteindtægter aftaleindskud 16,7 15,2
Øvrige bankrenteindtægter 3,8 2,4
Realiseret kursgevinst på obligationsbeholdning 0,0 2,0
Obligationsrenteindtægter 0,0 10,1

FFiinnaannssiieellllee  iinnddttææggtteerr 2200,,55 2299,,77

De finansielle udgifter dækker primært renter af finansiel leasing og andre renteudgifter samt kurstab.

Note 6 Grunde og Tekniske Andre anlæg Anlæg under I alt
Materielle anlægsaktiver bygninger Sendenet anlæg Driftsmidler udførelse (mio.kr.)

Anskaffelsessum 1. januar 1.127,6 117,9 880,3 129,4 62,8 2.318,0
Overførsel 21,6 31,0 5,0 -52,9 4,7
Årets anskaffelser 25,1 19,5 28,4 13,8 64,9 151,7
Årets afgang -3,4 -0,4 -3,8
AAnnsskkaaffffeellsseessssuumm  3311..  ddeecceemmbbeerr 11..117744,,33 113377,,44 993399,,77 114444,,88 7744,,44 22..447700,,66

Afskrivninger 1. januar 323,4 75,2 565,7 60,8 1.025,1
Afskrivninger af afhændede aktiver -3,1 -3,1
Årets af- og nedskrivninger 21,1 11,0 70,5 19,7 122,3
AAffsskkrriivvnniinnggeerr  3311..  ddeecceemmbbeerr 334444,,55 8866,,22 663366,,22 7777,,44 00,,00 11..114444,,33

BBooggfføørrtt  vvæærrddii  3311..  ddeecceemmbbeerr 882299,,88 5511,,22 330033,,55 6677,,44 7744,,44 11..332266,,33

Den offentlige ejendomsværdi af grunde og bygninger udgør 925,0 mio.kr. pr. 1. januar 2000.

Note 8 EDB- Indretning af Anlæg under I alt
Immaterielle anlægsaktiver software lejelokaler udførelse (mio.kr.)

Anskaffelsessum 1. januar 63,9 8,9 6,1 78,9
Overførsel 0,7 -5,4 -4,7
Årets anskaffelser 17,1 0,1 12,8 30,0
AAnnsskkaaffffeellsseessssuumm  pprr..  3311..  ddeecceemmbbeerr 8811,,77 99,,00 1133,,55 110044,,22

Afskrivninger 1. januar 19,7 1,1 20,8
Årets af- og nedskrivninger 20,9 1,1 22,0
AAffsskkrriivvnniinnggeerr  3311..  ddeecceemmbbeerr 4400,,66 22,,22 00,,00 4422,,88

BBooggfføørrtt  vvæærrddii  3311..  ddeecceemmbbeerr 4411,,11 66,,88 1133,,55 6611,,44
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Note 12 2000 1999
Pensionsforpligtelser (mio.kr.) (mio.kr.)

Forpligtelse over for pensionskassen for DRs tjenestemænd 
og DRs understøttelsesordninger m.v. er opgjort til:
Forpligtelse over for pensionskassen i henhold til regnskab 553,8 574,2
Forpligtelse over for DRs understøttelsesordninger 35,6 38,2

PPeennssiioonnssffoorrpplliiggtteellssee  ii  aalltt 558899,,44 661122,,44

DRs forpligtelse over for pensionskassen for DRs tjenestemænd på 553,8 mio.kr. er forskellen mellem nettoaktiver
på 574,9 mio.kr. og en aktuarmæssig opgørelse af pensionskassens forpligtelse på 1.128,7 mio.kr. pr. 31. december
2000.
DRs pensionsforpligtelser er med hjemmel i Radio- og Fjernsynslovens § 17 garanteret af statskassen indtil år 2021
og vil blive nedbragt over denne periode.
Understøttelsesordningen vedrører en forpligtelse til at betale DRs medarbejdere uden anden pension en årlig
ydelse, fra de fylder 67 år. Der bliver ikke overført nye medarbejdere til denne ordning.

Note 10 2000 1999
Værdipapirer (mio.kr.) (mio.kr.)

Saldo pr. 1. januar 0,3 283,3
Årets tilgang til kostpris 0,0 0,0
Årets afgang til kostpris 0,1 283,0

SSaallddoo  pprr..  3311..  ddeecceemmbbeerr 00,,22 00,,33

Kursværdien af værdipapirer (børsnoterede obligationer) 
udgør pr. 31. december 2000 0,2 mio.kr.

Note 9 I alt
Licenstilgodehavender < 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år > 3 år (mio.kr.)

11999999
Aldersfordelte licensdebitorer 156,1 75,2 47,9 71,6 350,8
Hensættelse til tab på debitorer 50,5 40,0 45,4 66,1 202,0

DDRRss  aannddeell  aaff  lliicceennssddeebbiittoorreerr 110055,,66 3355,,22 22,,55 55,,55 114488,,88

22000000
Aldersfordelte licensdebitorer 137,9 102,5 45,5 73,0 358,9
Hensættelse til tab på debitorer 35,7 44,0 34,4 54,0 168,1

DDRRss  aannddeell  aaff  lliicceennssddeebbiittoorreerr 110022,,22 5588,,55 1111,,11 1199,,00 119900,,88

Note 11 Overført Henlæggelser Henlæg. Egenkapital
Egenkapital (mio.kr.) resultat Digital. Realrente I alt I alt

SSaallddoo  pprr..  11..  jjaannuuaarr 446600,,66 94,4 20,2 111144,,66 557755,,22

Frigivelse af henlæggelse 103,2 -94,4 -8,8 -103,2 0,0
Årets resultat 23,8 0,0 23,8

SSaallddoo  pprr..  3311..  ddeecceemmbbeerr 558877,,66 0,0 11,4 1111,,44 559999,,00

Beløb under henlæggelser vedrører beløb, der ifølge medieaftalen i 1996 skal anvendes til specifikke formål, og i takt med, at de bliver
forbrugt, overføres de til posten Overført resultat.
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Note 13 2000 1999
Gæld til kreditinstitutter (mio.kr.) (mio.kr.)

Gældsforpligtelse vedrørende DRs sendenet 
samt andre finansielle leasingarrangementer:
Langfristet del af leasinggæld 57,7 72,1
Kortfristet del af leasinggæld 30,1 22,5

GGæællddssffoorrpplliiggtteellssee 8877,,88 9944,,66

Der forhandles i øjeblikket med TeleDanmark om køb af sendenettet. Såfremt der indgås aftale, vil 46,4 mio. kr. af
den langfristede gæld forfalde i 2001. Såfremt der indgås aftale med TeleDanmark, vil hele den langfristede gæld for-
falde inden for fem år.

Note 15
Eventual- og garantiforpligtelser

DR er part i verserende retssager, hovedsageligt vedrørende ophavsret og andre
krænkelser i forbindelse med radio- og tv-udsendelser. Der er i årsregnskabet fore-
taget hensættelser til de sager, ledelsen vurderer har en væsentlig økonomisk risiko
for DR.

DR har over for visse medarbejdergrupper påtaget sig en forpligtelse til at indbetale
fuldt pensionsbidrag indtil folkepensionsalderen, såfremt disse vælger at overgå til
efterløn. Det er ikke muligt at beregne størrelsen af denne forpligtelse, og i årsregn-
skabet er således kun medtaget de allerede etablerede ordninger.

I regnskabsposten indkøbte og egenproducerede programmer m.v. er der modregnet en
forpligtelse på 43,3 mio.kr. på indgåede programskøbskontrakter.

DR har indgået aftaler om køb af sportsrettigheder for i alt 216,4 mio.kr. 

DR har påtaget sig følgende årlige leje- og leasingforpligtelser: (mio.kr.)

Lejemål, husleje 16,3
Kopi- og printaftale 4,7

Note 14 2000 1999
Anden gæld (mio.kr.) (mio.kr.)

Anden gæld består af følgende poster:
Feriepenge-forpligtelse 167,5 163,3
Forpligtelse vedrørende rådigheds/fratrædelsesordninger 55,1 29,6
Skyldig overtidsbetaling 25,9 18,0
Forpligtelse vedrørende sabbatordninger 31,0 25,6
Pensionsordninger 0,0 0,2
Skyldige feriepenge 16,5 16,0
A-skat, ATP og AM-bidrag m.v. 57,0 56,5
Ikke forfalden moms på licensdebitorer 96,5 48,4
Deposita vedrørende salg af bygninger 50,0 0,0
Øvrig gæld 17,5 27,9

II  aalltt 551177,,00 338855,,55
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Det er nu tredje år, DR offentliggør et
organisationsregnskab. Med dette regn-
skab ønsker DR at redegøre for sam-
mensætningen af  - og arbejdet med -
de menneskelige ressourcer, som er en
grundlæggende forudsætning for den
bedst mulige løsning af DRs mange pro-
gramaktiviteter. Ved beskrivelse af de
projekter og opgaver, DR har arbejdet
med på personale- og organisations-
området, dokumenteres desuden ud-
møntningen af de værdier og holdnin-
ger, som DR lægger til grund for arbej-
det med personalepolitik og organisa-
tionsudvikling. 

I dette års organisationsregnskab føl-
ges dels op på de konkrete målings-
områder, der er arbejdet med i 1999-
regnskabet, dels sættes der lys på nog-
le af de indsatsområder, som især har
kendetegnet udviklingen af DRs orga-
nisation i år 2000. Mange medarbejde-
re og chefer har deltaget i det store pro-
jekt Analyse 2000 – arbejdet med DRs
fremtidsmodel og de fremtidige udfor-
dringer i et 10-årigt perspektiv. Det har
haft stor betydning både for den mere
langsigtede organisationsudvikling,
men også for det aktuelle, daglige ar-
bejde og medarbejdernes forståelse af
DRs fremtidige udfordringer.

I Analyse 2000 har hele DR i sidste halv-
år af 2000 arbejdet med stillingtagen
til, hvilke krav der stilles til en public
service-multimedievirksomhed i de
kommende år, og hvilke hovedlinjer der
vil kendetegne udviklingen inden for
centrale områder som f.eks. Fremtidens
programvirksomhed, Arbejds- og pro-
duktionsprocesser samt DRs fremtidi-
ge organisation.

Ud fra det store analysearbejde og de
konklusioner, som DRs direktion og be-
styrelse har truffet i forlængelse heraf,
er der ved udgangen af 2000 på det or-
ganisatoriske område igangsat videre-
gående arbejde med både DRs over-
ordnede organisation, den interne kom-
munikation, DRs personalepolitik og
DRs ledelsespolitik. Disse emner vil
være hovedpunkterne for det organi-
satoriske arbejde i det kommende år. 

De vigtigste indsatsområder 

Figur 1
Alderssammensætningen
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Det overordnede mål er, at DR skal
være landets mest attraktive mediear-
bejdsplads. DR skal til enhver tid kun-
ne fastholde og rekruttere de bedste
medarbejdere både til specialistjob og
til de multifunktionelle stillinger, som
allerede nu kendetegner mange job i
DR og i mediebranchen generelt.

DR har som kreativ programvirksomhed
sin helt afgørende styrke i medarbej-
dernes professionelle kunnen og viden
- i deres engagement og evne til sam-
arbejde. Det er en forudsætning, at
medarbejderne stiller krav til DR som
arbejdsplads, ligesom DR stiller krav til
medarbejderne og har respekt for den
enkelte, herunder for medarbejdernes
forskellighed. Derfor er DRs personale-
politik værdibaseret og kan tilpasses
DRs og den enkelte medarbejders be-
hov i den konkrete situation.

Alders- og anciennitets-
fordeling
Alderssammensætningen blandt DRs
medarbejdere afviger en del fra det
øvrige arbejdsmarked, hvilket fremgår
af Fig. 1. I 2000 var 39 pct. af medar-
bejderstaben over 50 år - mod 38 pct. i
1999 og 1998. På det øvrige arbejds-
marked (DK) var andelen 25 pct. DR står
således over for en rekrutteringsopga-
ve i de kommende år, idet en stor andel
af denne gruppe må forventes at gå på
pension eller efterløn inden for de
næste 10 år. 

Af opgørelsen over medarbejdernes an-
ciennitet (Fig. 2) fremgår, at der allere-
de nu bliver rekrutteret kraftigt, idet an-
delen af medarbejdere, som har været i
DR i 5 år eller mindre, udgør 27 pct. Det
kunne dog tyde på, at DR står over for
en særlig rekrutteringsopgave rettet
mod de unge, idet andelen af unge
medarbejdere under 30 år kun udgør 9-
10 pct. i årene 1998-2000. På det øvri-
ge arbejdsmarked udgør andelen af
unge under 30 år 27 pct. (Fig. 1).

Medarbejderne i DR

Etnisk ligestilling
DR har i 2000 haft overdraget den Etni-
ske Stafet (fra Nævnet for Etnisk Lige-
stilling), bl.a. med det formål at frem-
me den etniske ligestilling i DR, således
at den etniske mangfoldighed i Dan-
mark også i højere grad afspejler sig i
DRs personalesammensætning. En del
af DRs aktiviteter i forbindelse med sta-
fetten har ligget på selve programom-
rådet, men også på det organisatoriske
felt har der i 2000 været sat særlig fo-
kus på etnisk rekruttering. Især inden
for programmedarbejder-gruppen, som
udgør den største medarbejdergruppe
i DR, er rekrutteringsgrundlaget for et-
niske minoriteter svagt. Dette har be-
tydet, at DR nu er i gang med at eta-
blere et pilotprojekt omkring volontør-
og praktikforløb, specielt rettet mod et-
niske minoriteter for på denne måde at
gøde jorden for, at også repræsentan-
ter for disse grupper vælger at uddan-
ne sig inden for medieområdet og søge
ansættelse i DR. 

Kønsfordeling
DR-medarbejdernes kønsfordeling
ændrede sig ikke stort i 2000 i forhold
til 1999 (Tabel 1). Således udgjorde an-
delen af kvinder 41,9 pct. i 2000 mod
42,0 pct. i 1999. Den overordnede køns-
fordeling i DR ser således rimelig ud. På
særlige fokusområder er DR dog op-
mærksom på, at kønsfordelingen ikke
er optimal - dette gælder f.eks. inden
for ledelse og visse specifikke, tekniske
fagområder. Her skal der i de kommen-
de år ydes en særlig indsats for først at
undersøge baggrunden for, at kvinder-
ne er svagere repræsenteret, og deref-
ter at arbejde med en styrkelse af re-
præsentationen. 

Tabel 1
Kønsfordeling (pct.)

Mænd Kvinder

1999 58,0 42,0
2000 58,1 41,9

Note: Opgjort på basis af antal ansatte (faste og tids-
begrænsede) i december måned.
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For at kunne tiltrække og fastholde de
bedste medarbejdere er det vigtigt at
DR anses som en attraktiv arbejds-
plads, og i den forbindelse er et af nøg-
leordene fleksibilitet. Den kommer bl.a.
til udtryk ved, at DR kan tilbyde for-
skellige ansættelsesformer, herunder
tidsbegrænset ansættelse, deltidsan-
sættelse, flextid, orlov og hjemme-
arbejdspladser.

Faste og tidsbegrænsede
ansættelser
Spørgsmålet om tidsbegrænsede an-
sættelser har i særlig grad været på
dagsordenen i 2000. I forbindelse med
Analyse 2000 har der været arbejdet
med anvendelsen af tidsbegrænsede
ansættelsesformer fra flerårskontrak-
ter over timeløns- og freelanceansæt-
telser. DR har til enhver tid behov for
hurtig omstilling og nyskabelse, men
også for at understøtte intern udvikling
samt faglige miljøer og kulturer i DR.
Derfor er det nødvendigt, at DR har en
medarbejderstab, som er sammensat
af både medarbejdere i kortere og læn-
gerevarende tidsbegrænsede ansæt-
telser, som kan kaste ekstern erfaring
og nytænkning ind i arbejdet, og des-

DR: En fleksibel arbejdsplads

uden af medarbejdere, som har fast
tilknytning til DR med den erfaring og
faglighed, dette indebærer. Langt den
overvejende del af DRs medarbejdere
er fastansatte, og dette er grundforud-
sætningen for DRs personalepolitik.
Men der vil være fagområder eller situ-
ationer i forbindelse med specifikke
satsninger eller projekter, hvor en over-
vejende del af en afdeling eller redak-
tion kan være ansat på tidsbegrænse-
de kontrakter. 

Andelen af tidsbegrænsede ansættel-
ser steg fra ca. 17 pct. til 21 pct. i 1999,
men faldt til 20 pct. i 2000 (Fig. 3). Den-
ne 80/20-fordeling mellem faste og løst
ansatte i DR er et sandsynligt billede
også i fremtiden – men fordelingen vil
dække over store decentrale afvigelser
som følge af forskellige behov. 

I forbindelse med løsere ansættelse er
det vigtigt at arbejde med de individu-
elle ansættelsesforhold, så den enkel-
te medarbejder klart har viden om sit
ansættelsesforløb og om de perspekti-
ver, der er for eventuel fortsat tilknyt-
ning til DR.

Figur 3
Ansættelsesformer 1995-2000

0

20

40

60

80

100 Varigt ansatte Tidsbegrænset ansatte

Note: Opgjort på basis af hele årsværk. De tidsbegrænsede ansættelser omfatter også 
freelancere og timelønnede medarbejdere.

% 1995 1996 1997 1998 1999 2000



51

O R G A N I S A T I O N S R E G N S K A B

Orlov
Efter et fald i 1999 steg antallet af med-
arbejdere på orlov kraftigt i 2000 – der
var tale om mere end en fordobling – og
i forhold til det øvrige arbejdsmarked
benytter DRs medarbejdere sig i langt
højere grad af muligheden for at tage
orlov (Fig. 4). Indikationerne fra evalu-
eringen af DRs personalepolitik tyder
bl.a. på, at DR i forhold til orlov for al-
vor er begyndt at bruge sin fleksible
personalepolitik. Når en medarbejder
har orlov, udover barsel og børnepas-
ningsorlov, er det typisk i forbindelse
med undervisningsjob, internationale
stillinger eller lignende, og den faglige
og personlige erfaring, som medarbej-
derne derved opnår, kommer DR til
gode, når de vender tilbage med ny vi-
den og udsyn.

Hjemmearbejdspladser
Hjemmearbejdspladser er for alvor
slået igennem i DR med 875 registrere-
de hjemme-pc’ere, hvor medarbejder-
ne har adgang til DRs net fra hjemmet.
Hjemmearbejdspladser er et udtryk for
den øgede fleksibilitet, som efterspør-
ges af både medarbejdere og arbejds-
plads. I DR er samtlige hjemmear-
bejdspladser oprettet ved frivillige af-
taler og er som sådan udtryk for et gen-
sidigt ønske. Konsekvenserne af øget
hjemmearbejde er et område, DR vil ar-
bejde systematisk med i de kommende
år, herunder hvad det f.eks. betyder for
samarbejdet og for innovationen. 

Figur 4
Orlov
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Figur 5
Personaleudvikling og -uddannelse 1997-2000, antal timer pr. medarbejder
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Udviklings- og uddannelsestimerne pr.
årsværk steg fra 53 timer i 1999 til ca.
71 timer i 2000 (Fig. 5). Stigningen på
ca. 35 pct. skal dog ses i lyset af, at DR
i 2000 implementerede en ny registre-
ringsmetode, således at også side-
mands- og kollegaoplæring – altså læ-
ring på jobbet – nu registreres mere sy-
stematisk. Netop sidemands- og kolle-
gaoplæring er en central udviklingsform
i DR, hvor der findes mange fagspecia-
ler, som er virksomhedsspecifikke, og
som kun kan videregives gennem intern
vidensdeling. 

Fordelt på overenskomstgrupper for-
deler udviklings- og uddannelsesti-
merne sig skævt på de enkelte grupper.
Scenografer skiller sig mest ud med
knap 4 gange flere timer i forhold til
gennemsnittet. Scenografer udgør dog
en lille personalegruppe og står kun for
1,2 pct. af det samlede antal uddannel-
sestimer. Journalister og teknikere (Me-
tal) ligger også over gennemsnittet, og
disse to grupper tegner sig alene for ca.
62 pct. af de samlede uddannelsesti-

Personaleudvikling og uddannelse

mer. Digitaliseringen af radioen, den
kommende digitalisering af tv og den
øgede multimedialitet er de væsentlig-
ste forklaringer bag netop teknikernes
og journalisternes store andel af det
samlede udviklingstimeforbrug. Disse
grupper udgør også kernen i den pro-
grammæssige satsning med henholds-
vis 55 og 37 pct. flere tv- og radiosen-
detimer over de sidste 5 år, og også i
de kommende år vil der her være behov
for en stærk indsats med videreuddan-
nelse. I det hele taget vil kompetence-
udvikling være væsentlig for samtlige
medarbejdergrupper i de kommende år.

Målt i kroner er stigningen markant i
2000, hvilket dog også skal ses lyset af
den nævnte nye og forbedrede regi-
streringsmetode. Som det fremgår (Ta-
bel 2) blev der i 2000 anvendt ca.
20.300 kr. pr. medarbejder til uddan-
nelse mod ca. 14.900 kr. i 1999. Af DRs
samlede driftsudgifter blev 2,5 pct.
anvendt til personaleudvikling og -ud-
dannelse mod 1,9 pct. i 1999.

En væsentlig samfundsmæssig opgave
for DR er at virke som uddannelsessted
for de faggrupper, som indgår i DRs
virksomhed. I 2000 havde DR 114 ele-
ver og praktikanter (omregnet til hele
årsværk) under uddannelse mod 93 i
1999. Stigningen var forventet, idet DR
med virkning fra starten af 2000 eta-
blerede en midlertidig ordning, hvoref-
ter der blev ydet et økonomisk tilskud
til hver ny journalist-praktikplads, som
blev etableret i programafdelingerne.
DR havde således 58 journalist-prakti-
kanter (omregnet til hele årsværk) i
2000 mod kun ca. 40 i 1999.

Tabel 2
Udgifter til personaleudvikling 
og -uddannelse

I pct. af
Pr. samlede 

I alt årsværk drifts-
mio.kr. i 1.000 kr. udgifter

1998 57,0 15,9 2,2
1999 54,4 14,9 1,9
2000 70,2 20,3 2,5
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Kompetence- og ledelses-
udvikling
DR har i de seneste år introduceret ar-
bejdet med strategisk kompetenceud-
vikling bl.a. gennem adskillige pilot-
projekter. I 2000 blev det besluttet, at
der i hele virksomheden i løbet af de
kommende år skal arbejdes med kom-
petenceudvikling af den enkelte med-
arbejder i forhold til DRs overordnede
strategier og mål. DR er en mangfoldig
virksomhed, og denne mangfoldighed
vil også afspejle sig i kompetenceud-
viklingen, som vil blive tilpasset de en-
kelte områders og redaktioners behov –
men efter en ensartet grundmodel, så
der i hele huset er samme grundfor-
ståelse af “kompetencerne”, og såle-
des at udviklingen også kan fremme
den interne mobilitet og strategifor-
ståelse. 

Ledelsesudvikling er også et prioriteret
udviklingsområde i DR. Der arbejdes
primært med individuel ledelsesudvik-
ling - afpasset den enkelte leders pro-
fil og behov - men samtidig blev der i
2000 også arbejdet ud fra en samlet le-
delsesudviklingsplan. Interne og i min-
dre omfang eksterne ledelsesnetværk
anvendes i DR til den mere gruppeori-
enterede og erfaringsbaserede ledel-
sesudvikling. Desuden blev der i 1999
etableret en mentor-ordning som et til-
bud til alle ledere i DR, og en stor del af
DRs ledere tog således imod tilbuddet
om en personlig mentor i 2000. Derud-
over begyndte i 2000 et nyt hold på DRs
interne før-lederudviklingsprogram
"Væksthuset", som blev etableret i
1999. Væksthus-projektet er et 2-årigt
forløb, hvor medarbejdere, der skønnes
egnede, udvikles før et egentlig leder-
job. Holdet fra 2000 består af 12 med-
arbejdere og er dobbelt så stort som
det hold, der begyndte forløbet i 1999.
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Foreningsaktiviteter
Foreningsaktiviteten i DR er stor og
alsidig og udelukkende baseret på fri-
villig indsats. Den største forening er
idrætsforeningen med 1.035 medlem-
mer, efterfulgt af kunstforeningen med
558 medlemmer. Blandt de mindre for-
eninger kan nævnes flyveklubben med
15 medlemmer og computerklubben
med 26 medlemmer.

Klima-undersøgelse
I foråret 2000 afbrød medarbejderne
midlertidigt det formelle samarbejde
med DRs ledelse bl.a. på grund af util-
fredshed med informationsniveauet,
organisatoriske ændringer og stillings-
nedlæggelser. Denne konflikt afspejler
sig tydeligt i Klimamålingen for 2000
(Fig. 6), hvor der kan konstateres en
række markante fald i medarbejdernes
tilfredshed i relation til information,
ansættelsen i DR og direktionen.

Trivsel i DR

Den generelle tilfredshed med ansæt-
telsen var i 2000 fortsat høj med 63 pct.
tilfredse eller meget tilfredse medar-
bejdere, men i 1999 var hele 74 pct. af
medarbejderne enten tilfredse eller me-
get tilfredse med ansættelsen. Ved
medarbejdernes vurdering af informa-
tionsniveauet faldt den generelle til-
fredshed fra 43 pct. i 1999 til 36 pct. i
2000, og i relation til direktionen faldt
den generelle tilfredshed fra 30 pct. i
1999 til 21 pct. i 2000. Faldet i  tilfreds-
hed med direktionen kan formentlig
også tages som et udtryk for mange
medarbejderes usikkerhed med hensyn
til DRs overordnede mål og strategi,
herunder direktionens evne til at frem-
lægge og anskueliggøre hensigterne
bag disse mål.

Konflikten og afbrydelsen af samarbej-
det berørte dog ikke medarbejdernes
generelle tilfredshed i relation til moti-
vation, nærmeste chef og faciliteter,

som stort set var uændret eller steg i
forhold til 1999. Således var 72 pct. af
medarbejderne enten tilfredse eller me-
get tilfredse i relation til motivation, og
det må derfor konkluderes, at DR fort-
sat råder over et stort og velmotiveret
medarbejderpotentiale.

Sygefravær
Sygefravær afspejler den fysiske sund-
hedstilstand blandt medarbejderne,
men DR er også opmærksom på, at sy-
gefraværet kan være en indikator for
samarbejdsrelationerne og arbejdsmil-
jøet i DR. Med 7,5 sygedage pr. medar-
bejder i 2000 nåede DR under det hidtil
laveste niveau, som var i 1997 med 7,9
sygedage. Korrigeres der for de to for-
skellige opgørelsesmetoder (beskrevet
i noten til Fig. 7), rykker DRs kurve i de
fleste år ned under statens kurve, såle-
des at DRs sygefravær i perioden i gen-
nemsnit lå 0,9 sygedage under syge-
fraværet i staten. 

  Figur 6
  Klimamåling 1997/1998 - 2000
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Information Ansættelse Nærmeste chef Direktion Faciliteter

99 97-98 99 97-98 99 97-98 99 97-98 99 9900 00 00 00 00 00
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Note: Sygefravær DR opgøres i antal kalenderdage 
(dvs. sygdom før og efter en weekend/helligdag med-
fører, at de pågældende fridage medgår som syge-
dage), mens sygefravær i staten opgøres i antal 
arbejdsdage. Ved sammenligning med staten skal DRs 
sygefravær derfor – skønsmæssigt - reduceres med 
ca. 25 pct. Statens fraværsstatistik udarbejdes af 
Økonomistyrelsen.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

StatenDR 1999 DR korrigeret

Figur 7
Sygefravær (antal sygedage pr. ansat)
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DR er en af de mest prisvindende dan-
ske kulturinstitutioner, idet program-
mer, film og musik, som DR-medarbej-
dere står bag - eller hvor DR har været
co-producent eller har ydet produkti-
onsstøtte - årligt belønnes med mange
danske og internationale kvalitetspri-
ser. Her er de ca. 80 priser, som DR er
tildelt eller selv har uddelt i løbet af år
2000.

To førstepriser ved den 13. FIPA-festi-
val i Biarritz, Frankrig, til TV Dramas
‘På dybt vand’, der vandt guld som
Bedste Mini-serie og for Bedste Manu-
skript. Serien er instrueret af Ole Bor-

nedal efter manuskript af Ulf Ryberg.

Førstepris ved FIPA-festivalen i Biarritz,
Frankrig, til TV Faktas dokumentarpro-
gram ‘Russisk avantgarde’, produce-
ret for DR TV af Sonja Vesterholt.

Førstepris fra Billed-Bladet til redaktør
Jens Olaf Jersild, som ved bladets
læserafstemning er kåret som ‘Årets
debatvært 1999’ for TV Faktas doku-
mentarprogram ‘Rapporten’.

Sølvmedalje ved den årlige tv-festival i
Monte Carlo til musikprogrammet
‘Dirigenter i mesterlære’, produceret
af programmedarbejder Pia Borgwardt,
TV Provinsafdelingen.

Producers Award ved den årlige tv-
festival i Monte Carlo til filmselskabet
Zentropa for DR-serierne ‘Riget’ og
‘Riget II’. 

Særpris fra Se og Hør til hele redaktio-
nen bag TV Faktas dokumentarpro-
gram ‘Rapporten’ for dybdegravende
journalistik. 

Robert-priser fra Danmarks Film
Akademi til Jesper Asholt for bedste
mandlige birolle og til Valdis Oskars-

dottir for bedste klipning i Søren
Kragh-Jacobsens Dogme-film ‘Mifunes

sidste sang’. 

Publicistprisen fra Tuborgfondet og
Den danske Publicistklub til program-
chef Mogens Vemmer, Børne- og Ung-
domsafdelingen, for hans mangeårige,
inspirerende indsats som chef for B&U.

Bodil-pris fra Filmmedarbejderforenin-
gen til Jesper Asholt for bedste mand-
lige birolle i Søren Kragh-Jacobsens
Dogme-film ‘Mifunes sidste sang’.

Specialpris på RITV-festivalen i Fran-
krig til TV Dramas tv-film ‘Tusindfryd’,
instrueret af Vibeke Gad efter roman
af Martha Christensen.

Førstepris ved festivalen Envirofilm
2000 i Slovakiet til journalist Steen

Yssing, TV Provinsafdelingen, for DR
Journalens program ‘Mor Danmark 

– dit svin’ om danske svinesøers triv-
selsforhold.

Betonprisen 2000 fra Dansk Beton-
forening til journalist Carsten Fischer,
TV Provinsafdelingen, for hans bro-
bygger-udsendelser om Storebælts- og
Øresundsbroerne.

Hæderspris fra Landsforeningen LEV-
KA til Keld Klüwer, TV Fakta, for doku-
mentarserien ‘Vi er også mennesker’

om unge udviklingshæmmede.

De Gyldne Palmer ved årets Cannes-
filmfestival til filminstruktøren Lars

von Trier for Zentropa-filmen ‘Dancer

in the Dark’ – og ligeledes til islandske
Björk for bedste kvindelige hovedrolle
i samme film.

Nils Ufers Mindepris til journalisterne
Olav Skaaning Andersen og Niels

Christian Jung, TV Sporten, for gen-
nem flere års tv-programmer at have
afsløret doping i internationale cykel-
løb.

Princes’ Award 2000 fra EUs Miljø-
agentur til journalist Poul Erik Heil-

buth for TV Faktas dokumentarpro-
gram ‘Operation Hvidvask’ om eksport
af miljøproblemer ved ophugning af
gamle DSB-færger i Indien.

Pressens Pris ved Balticum Film & TV
Festival i Gudhjem til instruktøren
Tómas Gislason for dokumentarfilmen
‘Den højeste straf’ om den forsvundne
kommunistleder Arne Munch-Peter-
sens skæbne. Og andenpris til samme
film i lang dokumentar-kategorien.

Silver Reel 2000-prisen ved årets ITVA-
festival til dokumentarprogrammet
‘Børnenes kamp’ om plejehjemsbørn,
produceret af journalist Ulrik

Holmstrup for TV Fakta. 

H.C. Andersen-prisen ved den danske
børnefilm-festival Buster i Odense til
B&U-filmen ‘Ghettoprinsessen’ af
Cathrine Asmussen. Ved samme festi-
val juryens pris til B&U-filmen ‘Mira-

kel’ af Kim Fupz Aakesson og Natasja

Arthy og ligeledes juryens pris til B&U-
dokumentarserien ‘Fodbolddrengen’

af Anders Gustavsson. 

Ingrid Jespersens Legat til sangeren
Alberte Winding for hendes mange-
årige rolle som Luna i B&U-serien
‘Bamse og Kylling’.

Filmprisen Pråsen fra Danske Børne-
filmklubber til Mogens Vemmer, B&U,
for hans mangeårige arbejde som
B&U-chef for at levere kvalitets-tv til
børn og unge. 

DR TV

Danske og internationale priser til DR i 2000



57

P R I S E R  2 0 0 0

Hæderspris fra Foreningen Norden til
Søren Ryge Petersen, TV Provinsafde-
lingen, for i en række programmer at
have medvirket til at udbrede kend-
skabet til de nordiske lande.

Anmelder-pris og branchepris fra Poli-
tikens tv-anmeldere og Danske Film-
og TV-producenter til DR-serien
‘Casper & Mandrilaftalen’ fra Metro-
nome som Bedste tv-underholdning-
program 1999-2000. 

Førstepris ved international festival for
videnskabs-tv i Paris til edderkop-pro-
grammet ‘Den stærkeste tråd’, tilrette-
lagt af Jes Bo Andersen og TV Faktas
‘Viden Om’-redaktion. 

DRs Sprogpris 2000 til journalist 
Ole Michelsen for en højt udviklet
sprogbevidsthed og sans for at kom-
munikere sin viden i DR TVs film-
magasin ‘Bogart’.

Førstepris ved festivalen Nordiske
Filmdage i Lübeck til den socialreali-
stiske Zentropa-spillefilm ‘Bænken’,
instrueret af Per Fly.

Førstepris fra The EMMA Foundation
(European Multi Media Awards) til TV
Provinsafdelingens ‘Rene ord for lom-

mepengene’ som bedste interaktive
tv-program i Europa, teknisk udviklet
af programudvikler Bo Kousgaard og
multimedie-designer Kristian Stok-

holm. 

Specialpris ved international film- og
tv-festival i Barcelona til programmet
‘Krigen om dyrene’ (om ekstremisti-
ske dyreværnsforkæmpere) som bed-
ste udenlandske dokumentarprogram,
tilrettelagt af journalist Søren Lind-

bjerg fra TV Provinsafdelingens ‘Jour-
nalen’. 

Førstepris ved international viden-
skabsfilm-festival i Beijing til edder-
kop-programmet ‘Den stærkeste tråd’

som bedste videnskabsmagasin, tilret-
telagt af Jes Bo Andersen og TV Faktas
‘Viden Om’-redaktion.

Specialpris fra publikum ved Festival
Epona i Frankrig til programmet ‘Man-

den og hestene’, tilrettelagt af Søren

Ryge Petersen, TV Provinsafdelingen.

Fire førstepriser ved The European Film
Academy’s år 2000-kåring i Paris til
filmselskabet Zentropas film ‘Dancer

in the Dark’, nemlig dels førstepris og
publikumspris til instruktøren Lars von

Trier for bedste europæiske spillefilm,
dels førstepris og publikumspris til
islandske Björk som bedste kvindelige
skuespiller.

Førstepris ved international filmfesti-
val i Tjekkiet om videnskab, teknologi
og kunst til edderkop-programmet
‘Den stærkeste tråd’, tilrettelagt af 
Jes Bo Andersen og TV Faktas ‘Viden
Om’-redaktion.

Tre af årets prisbelønnede programmer fra DR TV. 

Øverst: ‘Viden Om’-redaktionens edderkop-program ‘Den stærkeste tråd’,

som vandt førstepriser i både Frankrig, Kina og Tjekkiet. 

I midten: Søren Ryge Petersens program ‘Manden med hestene’. 

Nederst: Et bryllup fra TV Faktas ‘Vi er også mennesker’ om unge udviklings-

hæmmede. 
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Hæderspriser fra Dansk Kor Forbund
til korsangerne Jørgen Ditlevsen,
Radiokammerkoret, og Pernille

Bruun, Radiokoret, for deres indsats
som opera- og koncertsangere. 

Førstepris fra Billed-Bladet til journa-
list Lars Daneskov, morgenvært på
P3, som ved bladets læserafstemning
er kåret som ‘Årets radionavn 1999’.

Hæderspris fra Radiounderholdnings-
orkestret til soloharpenisten Lillian

Törnqvist for hendes mangeårige ind-
sats i orkestret.

Tre Grammy-priser ved den danske
klassiske Grammy-uddeling til
Radiosymfoniorkestret og dirigenten
Michael Schønwandt – for Bedste
klassiske udgivelse, Bedste danske
operaudgivelse og Bedste danske
udgivelse i udlandet i 1999.

P2musiks pladepris fra P2musiks lyt-
tere til Danacords live-indspilning fra
Innsbruck af Rued Langgaards opera
‘Antichrist’.

Kammersanger Emil Holms Mindele-

gat fra Radiosymfoniorkestret til violi-
nisten Mikkel Futtrup.

Førstepris fra Se og Hør til program-
medarbejder Nis Boesdal, som ved
bladets årlige læserafstemning er
kåret som ‘Årets radiofavorit 1999’
for ‘Danmarksmester’ på P4. 

Dirigenten Fritz Buschs Mindelegat

til engelskhornisten Gert Herzberg

og cellisten Jørgen R. Jensen, begge
Radiosymfoniorkestret.

Førstepris fra DR til klavertrioen Trio

Ondine som vinder af DRs Kammer-
musik Konkurrence 2000 med del-
tagelse af i alt 68 unge musikere.

DR Radio

Radioens Romanpris fra P1s litteratur-
magasin ‘Alfabet’ til forfatteren Svend

Åge Madsen for fremtidsromanen
‘Genspejlet’. 

Tagea Brandts Rejselegat til violinist
og koncertmester Christina Åstrand,
Radiosymfoniorkestret.

Spil Dansk Pris fra Danske Jazz, Beat
& Folkemusik Autorer til programmed-
arbejder Ida Bjørn Nielsen, tidl. P4. 

N.L. Høyens æresmedalje ved Det Kgl.
danske Kunstakademis årsfest til
journalist Ulla Strømberg, P1, for
hendes indsats som kulturjournalist,
bl.a. i ‘Kultur-Nyt’.

Karl Rowold-prisen fra Den internatio-
nale Sonnenberg-kreds til program-
medarbejder Egon Clausen, P1, for en
serie radioindslag samt en bog om
livet i Rostock og det tidligere DDR.

Dansk Verdensmusik-pris fra P3-lyt-
terne til den herboende cubaner Jorge

Cordero og hans salso/latino-band
‘Los Gran Daneses’.

Radiospil-prisen 2000 fra Dansk
Blindesamfund til dramatikeren 
Morti Vizki og instruktøren Jacob F.

Schokking for deres fælles pionerar-
bejde med P1-radiospillet ‘Australia’.

DR Radios Bolero-pris 2000 fra P2-
musiks lyttere til kulturchef Mikkel

Haaning, Horsens Kommune, og til
musikfestivalen ‘Holmboe i Horsens’.

Rejselegat fra DR Radios Montage- 
og Dokumentargruppe til journalist
Mads Brügger fra DR Ung for radio-
programmet ‘Tinas Himmelfart’ om
en af den såkaldte Stripperkonges
piger, som forlod sexscenen.

Prix Italia-førstepris ved årets interna-
tionale radio/tv-festival i Bologna til
DRs Radioteater for radiospillet
‘Pinden’, skrevet af Jens Blendstrup

og instrueret af Ole Kröll.

Hæderslegat fra Kristelig Lytter- og
Fjernseerforening/Kirke & Medier til
teolog og DR-medarbejder Tine Lind-

hardt for P1-programmet ‘Mennesker

og tro’.
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Førstepris ved årets Prix Europa i
Berlin til P1-radiomontagen ‘Radioti’

om Galebevægelsens lokalradio på
Frederiksberg, tilrettelagt af program-
medarbejder Kirsten Laumann og
tekniker Ulla Kristensen.

Hæderslegat fra Axel og Magda Fuhrs
Fond til programredaktør Birgitte

Rahbek, P1, for klar fremstilling af
seriøse emner samt et engageret for-
fatterskab, bl.a. om Mellemøsten.

DRs Rosenkjær-pris 2000 til medlem
af Etisk Råd, dr.phil. Lene Koch, for
gennem mange år at have sat fokus
på lægefaglige, historiske problem-
stillinger, senest fire årtiers tvangs-
sterilisationer af 13.000 danskere
frem til 1967.

Hæderspris fra Radiounderholdnings-
orkestret til cellisten Henrik Böcher

for hans mangeårige indsats i orke-
stret.

DRs Kryger-prisen 2000 til DRs
Moskva-korrespondent Jon Kaldan,
bl.a. for hans talent for at kombinere
nyhedsformidling og historiefortæl-
ling fra det tidligere Sovjetunionen.

Førstepris ved Sime 2000, The Scandi-
navian Media Awards, til DR Online

for DRs 75-års jubilæumssite med
bl.a. mange hundrede radio- og tv-
klip, som beskriver DRs og Danmarks
historie gennem 75 år.

European Online Journalism Award

ved konferencen Netmedia 2000 i
London til DR Nyheder Online for et
special-website ‘1989 – Opbrud i

Europa’ i 10-året for Berlin-murens
fald. 

DR Online

Guldplade til DR Multimedie for cd-
udgivelsen ‘Dansk Melodi Grand Prix

2000’ . 

KUV-prisen 2000 fra DRs personale-
organisationer til vicevært Hans Gert

Sager, TV-Byen, overassistent Bente

Rosberg, TV Arkiv/Research, og med-

arbejderne i Radiohusets Maskintje-

neste.

Den offentlige Indkøbspris fra Er-
hvervsforlaget A7S, IKA, Foreningen
af Offentlige Indkøbere og Indkøbs
Service A/S til afdelingen DR Indkøb

som en effektiv indkøbsfunktion med
høj faglig ekspertise. 

Guld- og Platinplade til DR Børne-

radio/DR Multimedie for cd-udgivel-
sen ‘Hva’ snakker du om’.

Guldplade til DR Multimedie for
børne-cd-udgivelsen ‘Fritterhits’.

Tre af DR Radios prisvindere. 

Til venstre: Moskva-korrespondent 

Jon Kaldan takker for årets Kryger-pris. 

I midten: Dirigenten Michael Schønwandt,

som sammen med Radiosymfoniorkestret

vandt tre af årets klassiske danske 

Grammy-priser. 

Til højre: Radioteatrets pressefoto med

Henrik Lykkegaard i radiospillet 'Pinden',

som vandt den eftertragtede Prix Italia-

førstepris. 

Andre priser
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DR

TV-Byen

2860 Søborg

Tlf. 35 20 30 40

Fax 35 20 26 44

E-mail  dr@dr.dk

Radiohuset

Rosenørns Allé 22

1999 Frederiksberg C

Tlf. 35 20 30 40

Fax 35 20 26 44

E-mail  dr@dr.dk

TV-Provinsafdelingen 

Olof Palmes Allé 10-12 

8200 Århus N 

Tlf. 87 39 70 80 

Fax 87 39 71 04 

E-mail  tv-provins@dr.dk

DR Online

TV-Byen

2860 Søborg

DR TV og DR Radio

på Internettet:

http://www.dr.dk

(Se herunder alle DRs 

e-mail-adresser)

Regionalstationer:

DR Nordjylland

Fredrik Bajers Vej 9

9220 Aalborg Ø

Tlf. 96 35 76 00

Fax 96 35 76 76

DR Midt & Vest

Vestergade 1

7500 Holstebro

Tlf. 96 10 75 00

Fax 96 10 75 75

DR Østjylland

Olof Palmes Allé 10-12

8200 Århus N

Tlf. 87 39 70 00

Fax 87 39 74 50

DR Vejle (Kanal 94)

Karl Bjarnhofs Vej 2

7120 Vejle Ø 

Tlf. 76 41 78 00

Fax 76 41 78 78

DR Syd

H. P. Hanssensgade 11

6200 Aabenraa

Tlf. 73 33 79 99

Fax 73 33 79 33

DR Fyn

Lille Tornbjerg Vej 10

5220 Odense SØ

Tlf. 63 15 77 00

Fax 63 15 77 63

DR Regionalen

Vadestedet 1

4700 Næstved

Tlf. 55 75 34 00

Fax 55 75 34 34

DR København

Landskronagade 68

2100 København Ø

Tlf. 35 20 68 00

Fax 35 20 68 66

DR Bornholm 

Aakirkebyvej 52

3700 Rønne

Tlf. 56 94 37 00 

Fax 56 94 37 37

Lytter & Seer Kontakten

TV-Byen

2860 Søborg

Tlf.  35 20 35 20

Fax  35 20 35 00 

E-mail  dr-kontakten@dr.dk

DR Butikken 

Julius Thomsensgade 12

1632 København V

Tlf.  35 20 62 62

Fax  35 20 62 05

DR Licens

Postboks 888

2860 Søborg

Tlf.  35 20 52 99

Fax  35 20 52 00

Informationsafdelingen

TV-Byen

2860 Søborg

Tlf.  35 20 30 19

Fax  35 20 30 23

Programrådet og amtsprogramrådene

Storstrøms Amt

Arndt Jensen

Tappernøje

Tlf. 55 56 43 43

Bornholms Amt

Carsten Engell-Kofoed

Rønne

Tlf. 56 91 36 01

Fyns Amt

Poul Erik Hansen

Nyborg

Tlf. 65 31 37 99

Sønderjyllands Amt

Birgit Brammer

Løgumkloster

Tlf. 74 77 77 18

Ribe Amt

Per Bonde Nielsen

Varde

Tlf. 75 22 42 23

Københavns Amt

Preben Andersen

Bagsværd

Tlf. 44 98 28 72

København/Frederiksberg

kommuner

Peter Fuglsang 

København S

Tlf. 32 57 36 21

Frederiksborg Amt

Marga Due-Hansen

Hillerød

Tlf. 48 26 87 55

Roskilde Amt

Leif Madsen

Roskilde

Tlf. 46 35 68 10

Vestsjællands Amt

Hans Helge Nygaard

Holbæk

Tlf. 59 43 16 28

Det centrale DR Programråd:

Formandskabet: 

Preben Sørensen 

(formand) 

København K

Tlf. 33 91 85 10

Bent Jacobsen 

(næstformand)

Frederiksberg C

Tlf. 33 22 08 14 

Ruth Jensen 

(næstformand)

Grindsted

Tlf. 75 32 28 52 

Amtsprogramrådenes formænd:

Vejle Amt

Carl Johan Madsen

Kolding

Tlf. 75 52 42 23

Ringkøbing Amt

Susanne Olufsen

Struer

Tlf. 97 85 23 88

Århus Amt

Gert Hansen

Havndal

Tlf. 86 47 55 10

Viborg Amt

Erik Kjeldsen

Viborg

Tlf. 86 66 71 53

Nordjyllands Amt

Bjarne Møller Christensen

Klarup

Tlf. 98 31 89 56

DR – Adresser m.m.
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