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play- 
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1/
foRbRyDelsen
tv/DR1
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RaDio/p1

3/
kløveDal i 
inDonesien 
tv/DR1

4/
sMagsDoMMeRne
tv/DR2

5/
aftenshoWet
tv/DR1

DRs tv-DRaMatik eR ikke baRe foR-
tællingeR af høj kvalitet. Det eR 
ogsÅ oRiginal, nyskRevet Dansk  
DRaMatik, DeR foRtælleR DanskeRne 
oM DeM selv og DeRes liv pÅ tvæRs 
af sociale, etniske, politiske 
og kultuRelle gRuppeRingeR i Det 
Danske saMfunD. Dette eR bÅDe Den 
koMMenDe tv-seRie ’soMMeR’ oM to 
lægebRøDRe i et lægehus i fReDe-
RiksvæRk saMt ’foRbRyDelsen’ et 
goDt ekseMpel pÅ. thRilleRseRien 
’foRbRyDelsen’ senDes i 20 afsnit 
pÅ DR1, hoveDfoRfatteRen eR søRen 
sveistRup, og seRien pRoDuceRes af 
piv beRnth fRa tv DRaMa.
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tv avisen

tv/
DR1

Web/
DR.Dk/tv

naDeM
26 ÅR
butikschef
hilleRøD
gift
1 baRn
1/
tv avisen
tv/DR1

2/
Ret og pligt
RaDio/p1

3/
foRbRyDelsen
tv/DR1

4/
spoRløs
tv/DR1

5/
spoRt pÅ 3’eRen
RaDio/p3

MeD flytningen til DR nyheDeRs 
teknisk avanceReDe stuDieR i DR 
byen fik tv avisen ogsÅ helt nyt 
uDseenDe i noveMbeR 2006. saMtiDig 
oveRgik tv avisen fRa Det gaMle 
4:3-foRMat til at blive senDt i 
fReMtiDens tv-foRMat 16:9. tv avi-
sen kan ogsÅ ses pÅ DR.Dk/tvavisen

bRugeRs
play- 
liste 
◊

bRugeR
◊

bRugeRs
favoRit
◊
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Medier ◊

info ◊

De soRte spejDeRe

RaDio/
p3

tiDligeRe foRegik Det kun søn-
Dag, Men nu senDes Det populæRe 
p3-pRogRaM ’De soRte spejDeRe’ 
alle hveRDage kl. 14-16. DeRMeD eR 
DeR blevet plaDs til enDnu fleRe 
læseRtips fRa hjeMMet, MeRe nyt 
fRa hjeMMevæRnet og fleRe inD-
slag MeD væRtspaRRets venneR i 
RøDekRo, ellen og henRy. væRteRne 
anDeRs bReinholt og anDeRs lunD 
MaDsen oveRRaskeR ogsÅ geRne MeD 
nye pRogRaMpÅfunD. pRogRaMMet kan 
poDcastes fRa DR.Dk/spejDeR

bRugeRs
favoRit
◊

2/
Den 11. tiMe
Web/DR.Dk

3/
DeaDline 22.30
tv/DR2

4/
haRDDisken
RaDio/p1

5/
Den heMMelige 
kRig
tv/DR2

1/
De soRte spejDeRe
RaDio/p3

bRugeRs
play- 
liste 
◊

peteR/
29 ÅR
stuD. ingeniøR
kgs. lyngby
single
0 bøRn

bRugeR
◊
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TABEL 1

DRs ÅRsResultat 2002-2006      Ændring

Mio. Kr. LøBEndE prisEr (AfrundET) 2002 2003 2004 2005 2006 2006-05

Licensindtægter 2.764,7 2.886,1 2.985,0 3.094,4 3.139,0 44,6

øvrige indtægter 225,6 274,4 306,9 318,5 270,3 -48,2

resultat af associerede og tilknyttede virksomheder 0,8 0,4 2,6 5,6 19,9 14,3

finansielle indtægter 73,2 56,7 116,7 86,7 54,2 -32,5

Indtægter i alt 3.064,3 3.217,6 3.411,2 3.505,2 3.483,4 -21,8

driftsomkostninger  2.919,7 2.976,4 3.084,3 3.068,7 3.240,5 171,8

Ændring af programbeholdning mv. -42,4 -120,9 52,9 43,4 -15,8 -59,2

Afskrivninger 146,4 150,0 206,8 210,1 316,3 106,2

finansielle omkostninger 27,5 53,0 75,8 102,4 103,5 1,1

Omkostninger i alt 3.051,2 3.058,5 3.419,8 3.424,6 3.644,5 219,9

Resultat før ekstraordinære poster 13,1 159,1 -8,6 80,6 -161,1 -241,7

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 13,1 159,1 -8,6 80,6 -161,1 -241,7

antal senDetImeR pÅ DR tV 2002-2006

   2002 2003 2004 2005 2006

dr1  6.278 6.666 6.455 6.438 6.570

dr2  3.503 3.642 4.006 4.096 4.441

DR tV i alt  9.780 10.308 10.461 10.534 11.012

antal senDetImeR pÅ DR RaDIO 2002-2006 

   2002 2003 2004 2005 2006

Analoge kanaler   55.912 58.768 54.462 54.245 53.653

dAB-kanaler   40.272 55.224 75.880 109.006 111.746

WEB-kanaler   17.520 17.520 17.568 52.533 96.453

DR Radio i alt  113.704 131.512 147.911 215.783 261.852

antal ugentlIge bRugeRe pÅ DR.Dk 2002-2006

   2002 2003 2004 2005 2006

Dr.dk  335.494 512.582 814.886 976.892 1.100.000

ÅRets ResultateR

DR ÅRsRappoRt 2006
inDleDning

ÅRets ResultateR
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det er afgørende for dr, at alle danskere finder 
værdi i de programmer og tjenester, som vi leve-
rer. Hele drs legitimitet hviler nemlig på dan-
skernes tilfredshed og opbakningen til licensen. 
derfor er vi også stolte af den perlerække af 
tilbud, som dr stillede til rådighed i 2006. Vi havde 
tilbud til de mange, de få, de unge og de ældre. 
det vil vi naturligvis blive ved med – også på trods 
af vores økonomiske udfordringer.

derfor er vi på mange punkter også godt tilfreds 
med den nye medieaftale, som regeringen og 
næsten alle folketingets partier indgik i juni 2006. 
den nye medieaftale fastsætter licensen og de 
økonomiske rammer for dr i årene 2007-2010 
samt danner grundlag for den nye public service-
kontrakt mellem dr og Kulturministeriet, der 
fastlægger de programmæssige opgaver, som dr 
skal løse i løbet af de næste fire år.  

Medieaftalen betyder først og fremmest, at dr 
frem til 2011 kan videreudvikles som en føre-
nde udbyder af public service både på radio, tv 
og på nettet. selv om mål og finansiering ikke 
helt følges ad, så har politikerne understreget 
vigtigheden af, at dr skal kunne give danskerne 
et programudbud, som følger med tiden, og som 
også skal tilbydes på de nye medieplatforme.

DanskeRne I centRum
netop muligheden for at følge med danskernes 
brug af medierne står meget centralt hos dr, da 
vi ønsker at informere, underholde og udfordre 
danskerne hver dag, hver uge og hver måned. 
Til vores glæde kvitterer danskerne også for 
vores indsats. i 2006 var der således  99 pct. af 
danskerne, der brugte dr via tv, radio eller nettet 
i løbet af en uge. 

dr har også arbejdet vedvarende på at give 
danskerne størst mulig tilfredshed med brugen 
af dr. Til styrkelsen af det daglige forbrug af dr 
hører eksempelvis også: 

At dr i det seneste år har givet en halv million 
flere danskere mulighed for at se dr2, da det di-
gitale jordbaserede sendenet blev åbnet i foråret 
2006. 
At seerne i 2006 fik en ny mulighed for at se tv på 
nettet, og at der nu hver uge er op imod 200.000 
danskere, som via pc selv vælger tid og program-
mer for en del af deres tv-forbrug. 
At p3 og p4 fortsat har landets 
største lyttertal, og at også 
p1 og p2 har bidraget kraftigt 
til, at dr har det mest alsidige 
radioudbud og en markedsandel 
i 2006 på 71 pct. af danskernes 
samlede radiolytning. 
At antallet af husstande med 
dAB-radio blev fordoblet i 
2006, og at flest danskere vælger brugerportalen 
www.dr.dk , som har fastholdt sin førende posi-
tion, når det gælder programmæssigt indhold.

dr kunne også i 2006 fastholde sin solide place-
ring som den medie- og kulturinstitution, der får 
de højeste kvalitetsvurderinger af danskerne, og 
som år efter år vinder flest danske og interna-
tionale priser for sine mangfoldige programtilbud 
både på tv, radio og på nettet.

pResset økOnOmI 
Til gengæld havde dr store udfordringer i forbin-
delse med dr Byens økonomi, hvilket også præger 
regnskabet for 2006. sidst på sommeren blev det 
klarlagt, at styringen af det samlede byggepro-
jekt for dr Byen fungerede utilstrækkeligt, og at 
både drs ledelse og bestyrelse havde brug for 
langt mere dybdegående vurderinger af byggeri-
ets løbende udvikling og økonomi. 

i september viste en ny slutprognose for dr Byen 
en budgetoverskridelse på 630 mio. kr., og i de-
cember konkluderede rigsrevisionen, at også den 
nye slutprognose for byggeriet på 4 mia. kr. og 
drs samlede økonomi var under pres. Efter drs 

DR vil foRtsat skabe 
væRDi foR alle

vi ønskeR at  
infoRMeRe,  
unDeRholDe og 
uDfoRDRe  
DanskeRne hveR 
Dag, hveR uge og 
hveR MÅneD.

DR ÅRsRappoRt 2006
inDleDning
DR vil foRtsat skabe væRDi foR alle
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ansættelse af en ny projektdirektør for dr Byen 
samt en ny økonomidirektør blev der udarbejdet 
en ny revideret slutprognose for byggeprojektet 
i februar 2007 på i alt 4,7 mia. kr., altså med en 
yderligere overskridelse på 700 mio. kr. overskri-
delserne af byggebudgettet har en række årsa-
ger, men den største faktor er den forlængede 
byggeperiode især for det store koncerthus, som 
bl.a. kommer til at rumme landets største kon-
certsal til et publikum på 1.800 personer. 

DR VIl fRemtIDssIkRe publIc seRVIce
i forbindelse med budgetoverskridelsen i dr Byen 
ønsker dr at skabe grundlaget for et dr i bedre 
økonomisk form. dr har derfor i april 2007 lan-
ceret en skrap spareplan, som har konsekvenser 
for nogle af drs programaktiviteter – men som 
samlet set sikrer, at dr også kan løse sine public 
service-opgaver i fremtiden. 

dr vil derfor fortsætte kampen for at skille sig 
ud fra mængden med unikke tilbud og ved at 
lave programmer, som giver muligheder for både 
fælles og individuelle oplevelser. dr1 skal stadig 
være den brede folkelige kanal, der – med dansk 
dramatik og nyheder som de fremmeste eksem-
pler – samler danskerne. p3 og p4 skal fortsat 
blive brugt af op mod tre fjerdedele af danskerne 
hver uge. dr.dk skal stadig bevare førertrøjen som 
danmarks mest brugte indholdssite på nettet. og 
dr2 samt p1 og p2 skal levere de specialiserede 
tilbud, som også ligger centralt i vores public 
service-hjerter. 

 Både Medieaftalen for 2007-2010 samt den 
nye public service-kontrakt for dr kan læses på 
www.dr.dk/omdr 

kenneth 
pluMMeR

mogens munk-Rasmussen
formand for drs bestyrelse 

/kenneth D. plummer
Generaldirektør

Mogens 
Munk-RasMussen

DR ÅRsRappoRt 2006
inDleDning

DR vil foRtsat skabe væRDi foR alle
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folketingets seneste medieaftale med dr gælder 
for perioden 2007-2010, hvor det danske medie-
billede vil være under forandring. nye medieva-
ner og nye teknologier betyder, at forbruget vil 
blive mere situationsbaseret og individualiseret. 
samtidig vil danske medier opleve en stigende 
konkurrence om brugernes opmærksomhed fra 
internationale medievirksomheder.

det er med andre ord i et turbulent og omskifte-
ligt medielandskab, at dr skal leve op til sin vision 
om at være noget for dig og hele danmark samt 
til de konkrete aftaler, der er specificeret i drs 
public service-kontrakt med kulturministeren. dr 
har derfor specificeret sine opgaver og strategi-
ske mål, så dr kan styre den strategiske udvikling 
af virksomheden til gavn for danskerne.

DRs VIsIOn
DR – fOR DIg Og Hele DanmaRk

DRs OpgaVe eR at
InfORmeRe, unDeRHOlDe Og uDfORDRe

dr tilbyder programmer og tjenester til alle. dr 
giver danskerne noget at vælge imellem, noget at 
tænke over, undre sig over, more sig over, hidse 
sig op over, fordybe sig i og engagere sig i.

drs ambition er at være danskernes reference-
ramme og gøre os i stand til nemmere at forstå 
os selv, vores tid og vores omverden − så vi kan 
handle derefter.

dr skal altid være danskernes uafhængige og 
kvalitetsmæssige alternativ til det kommercielle 
medieudbud.

DR uDfylDeR sIn OpgaVe VeD at
 skabe værdi for samfundet, kulturen og den 

enkelte
 sætte standard for troværdighed, uafhængig-

hed, alsidighed, mangfoldighed og kvalitet
 levere kvalitet inden for alle programgenrer
 bygge bro i fremtidens danske mediebillede

DR skabeR VæRDI fOR samfunDet VeD at
 fremme dialog og forståelse på tværs af for-

skelle
 stimulere danskerne til at komme til orde, 

engagere sig og mødes med andre
 styrke danskernes engagement i debatterne 

om vores demokratiske samfund
 være hele danmarks dr

DR skabeR VæRDI fOR kultuRen VeD at
 samle danskerne om fælles oplevelser
 skabe, støtte og spejle både den brede og 

smalle kunst og kultur
 understøtte og udfordre dansk identitet, sprog 

og historie - også i international sammenhæng

DR skabeR VæRDI fOR Den enkelte VeD at
 inspirere til at tage ansvar, handle og få et 

bedre liv
 gøre det uforståelige forståeligt og vedkom-

mende
 underholde og skabe begejstring

DRs stRategIske mÅl

1. DR VIl skabe VæRDI fOR alle
som licensfinansieret medie-og kulturinstitution 
er det afgørende for dr at skabe værdi for alle 
danskere. i dag er dr i kontakt 
med stort set alle danskere via 
tv, radio eller dr.dk. Med globa-
liseringen af mediemarkedet og 
udviklingen i danskernes medie-
forbrug bliver udfordringen at 
fastholde en stærk og værdifuld relation til alle 
danskere. dr vil derfor arbejde mere fokuseret 
med at sætte brugerne i centrum i programpro-
duktionen. 

 dr skal bruges af alle
 dr skal være danskernes foretrukne nyhedsle-

verandør
 dr skal øge brugen blandt 20-40-årige på 

tværs af medier 

2. DR VIl engageRe, InspIReRe Og uDfORDRe
dr vil være danskernes betroede guide til såvel 

DRs vision, opgave og 
MÅl

DRs aMbition eR 
at væRe DanskeR-
nes RefeRence-
RaMMe

DR ÅRsRappoRt 2006
inDleDning
DRs vision, opgave og MÅl



egne som andres medie- og kulturoplevelser.  dr 
vil gennem modige, nærværende programmer en-
gagere danskerne i samfundsmæssige emner og 
debatter og motivere danskerne til nytænkning 
og til at prøve nye ting.

 dr skal engagere danskerne i samfundsmæs-
sige emner og debatter

 dr skal inspirere danskerne til at tage del i 
dansk kulturliv

 dr.dk skal være danskernes guide til medie- og 
kulturoplevelser

3. DR VIl gIVe DanskeRne unIkke OpleVelseR
Med en eksplosion i medieudbuddet og brugere, 

der i stigende grad stiller krav 
om at kunne se tv og høre 
radio on demand, er det afgø-
rende, at drs programmer og 
tilbud står skarpt profileret i 

danskernes bevidsthed. dr vil derfor i strategi-
perioden arbejde fokuseret på at udvikle unikke 
programmer og tilbud af høj kvalitet.

 dr skal have en stærk public service-profil
 flere af drs programmer og tjenester skal stå 

stærkt profileret i danskernes bevidsthed
 dr skal udvikle programmer, tjenester og ople-

velser, som lever op til den højeste kvalitet

4. DR nÅR Og HVOR Du VIl
danskerne vil de kommende fire år stille helt nye 
krav om at kunne få oplevelser, når og hvor det 

passer ind i deres liv og hverdag. dr vil fortsat 
i perioden 2007-2010 lægge stor vægt på at 
udvikle eksisterende og nye tv- og radiokanaler. 
samtidig vil dr i perioden arbejde målrettet på 
at gøre drs indhold og programmer tilgængelige 
on demand, ligesom der vil blive udviklet helt nye 
interaktive tilbud.

 dr skal være blandt de førende udbydere af 
on demand-indhold på dansk

 dr skal inspirere alle danskere til at bruge de 
nye mediemuligheder

5. DR − effektIVItet Og aRbejDsglæDe
dr vil arbejde på at forenkle organisationen, 
opstille klare mål for arbejdet og placere ansvar 
mere entydigt i organisationen. Målet er at sætte 
danskernes behov i centrum i alle processer og 
at flytte flere ressourcer til indholdsproduktion. 
Kombineret med produktivitetsforbedringer 
skal dette sikre, at dr kan løfte nye opgaver. En 
ny organisationsform og nye arbejdsprocesser 
bliver nøglen til at skabe holdånd, arbejdsglæde 
og åbenhed, hvilket er en forudsætning for at 
realisere de strategiske målsætninger.

 Andelen af ressourcer til direkte indholdspro-
duktion skal øges

 dr skal gennemføre produktivitetsforbedringer
 dr skal øge de ansattes incitamenter til at 

fokusere på økonomi og planlægning
 dr skal skabe arbejdsglæde gennem klar an-

svarsfordeling, fælles mål og fokus på indholdet

baMses billeDbog
tv/DR1

DR ÅRsRappoRt 2006
inDleDning

DRs vision, opgave og MÅl 11

DR vil væRe  
DanskeRnes  
betRoeDe guiDe
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Medier ◊

bRugeRs
favoRit
◊

info ◊

Dansktoppen

RaDio/
p4

’Dansktoppen’ havDe pReMieRe 1. 
septeMbeR 1968, og Det vaR jøRn 
hjoRting, soM intRoDuceReDe pRo-
gRaMMet. tRoDs Mange lytteRe blev 
Det besluttet at lukke pRogRaM-
Met i 1977. Men ’Dansktoppen’ fik 
coMeback pÅ p3 i 1991 og køRte MeD 
foRskellige væRteR fReM til 1996, 
Da Det blev oveRtaget af leif Wi-
velsteD, soM foRtsat hveR løRDag 
pRæsenteReR pRogRaMMet pÅ p4.

bRugeRs
play- 
liste 
◊

1/
Dansktoppen
RaDio/p4

2/
foRbRyDelsen
tv/DR1

3/
kunstMagasinet
RaDio/p2

4/
giRo 413
RaDio/p4

5/
hvaD eR Det væRD?
tv/DR1

bRugeR 
◊

eva
91 ÅR
pens. sekRetæR
københavn s
enke
3 bøRn
5 bøRnebøRn
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Medier ◊

info ◊

go’ MoRgen p3

RaDio/
p3

’go’ MoRgen p3’ eR pRogRaMMet, soM 
hveR MoRgen fRa ManDag til fReDag 
giveR Dig hele veRDen pÅ tRe ti-
MeR. kanonkongen, henRik povlsen, 
julie bunDgaaRD og pia Rønn byDeR 
hveR MoRgen pÅ Musik, inteRvieWs, 
’haRDtalk’ og f.eks.  histoRieR oM 
faRlige DyR.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
taskfoRce
tv/DR1

1/
go’ MoRgen p3
RaDio/p3

3/
pÅ jobjagt
Web/DR.Dk

4/
øRnen
tv/DR1

5/
aftenshoWet
tv/DR1

bRugeRs
play- 
liste
◊

MaDs/
47 ÅR
tøMReR
gRenÅ
fRaskilt
2 bøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

haMMeRslag

tv/
DR1

Rigtig Mange DanskeRe gætteR MeD, 
nÅR peteR ingeMann i ’haMMeRslag’ 
RejseR RunDt MeD ejenDoMsMæg-
leRe fRa øst- og vestholDet foR 
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uanset om man ser tv, hører radio eller mest 
holder sig orienteret via internettet, står DR 
for et udbud af troværdige nyheder, der både 
dækker det nære og det fjerne, giver et hurtigt 
overblik og sætter nyhederne i perspektiv. I 2006 
blev både tV avisen og Radioavisen udviklet for i 
endnu højere grad at imødekomme de forskellige 
behov og vaner blandt danskerne. Og udviklingen 
fortsætter på samme vis i 2007.

de tider er slut, da der kun var én type radioavis 
og én type tv-avis, når danskerne stillede ind på 
drs kanaler. danskerne er nemlig ikke ens og har 
forskellige dagsrytmer og interesser og betjener 
sig af forskellige medier, når de skal opdateres 
om sidste nyt og verdens gang. dette afspej-
ler sig i drs nyhedstilbud, som i 2006 bød på en 
række skelsættende tiltag, der vil blive yderligere 
udviklet i 2007.

drs flagskib, TV Avisen, blev ændret til to forskel-
lige aftenversioner kl. 18.30 og kl. 21. radioavi-
serne blev delt i hver sin kanalrettede version på 
p1 og p4, og pr. 1. januar 2007 fik også p2 sin egen 
morgenudgave af radioavisen.

”Målet var at udvikle TV Avisen og lave to mar-
kant forskellige aftenudsendelser, fordi vi ved, 
at seerne har forskellige behov for nyheder på 
forskellige tidspunkter af aftenen. Kort sagt har 
vi indrettet os mere efter seernes situation, end 
at det er seerne, der skal indrette sig efter os og 
hvornår vi sender. det har vi ikke været gode nok 
til tidligere,” siger programchef for nyhederne 
Henrik Keith Hansen.

TV Avisen kl. 18.30 står for en hurtigere, let-
forståelig opdatering og overblik over dagens 
vigtigste begivenheder og nyheder.

”det har vi valgt, fordi seerne har gang i meget 
andet på dette tidspunkt, f.eks. at lave mad, sidde 
ved computeren eller andre hjemmesysler. Klok-
ken 21.00 har seerne spist, og småbørnene er lagt 
i seng, så her er der mere ro og plads til det mere 
perspektiverende, forklarende og internationale 
udsyn”, siger Henrik Keith Hansen.

det samme udgangspunkt i folks behov og for-
ventninger gælder udviklingen af radioavisen i 
flere versioner. Målet er at lave en radioavis, der 
passer bedre til kanalformatet, 
dvs. at ramme en tone, form og 
et indhold, som passer bedre 
til radiokanalernes forskellige 
målgrupper.

”radioavisen skal tilpasse sig 
lytternes behov og forvent-
ninger, som på p4 er musik, 
regionale nyheder og hurtige 
updates. Lyttere på p1 er mere interesseret 
i perspektiv og dybde, og det skal vi afspejle i 
radioavisen på p1. det er vigtigt, at der er en rol-
lefordeling, så man kan skelne dem fra hinanden. 
Tidligere var der kun én radioavis, men vi har 
pligt til at servicere alle danskere, og ikke kun de 
unge eller de kloge,” fastslår programchef Betina 
Bendix.

netnyHeDeRne tætteRe pÅ DanskeRne I 
Hele lanDet
drs nyheder på nettet bød i 2006 på lignende vi-
sioner og nye satsninger, som udvikles yderligere 
i 2007. samtidig lanceres en ny tv-nyhedskanal på 
dr.dk. Målet er, at danskerne altid kan finde de se-
neste nyheder i den form, som passer dem bedst. 
dr vil være endnu tættere på danskere i hele 
landet, og her er også drs regionale forankringer 
en afgørende force.

”Vi vil have flere, bredere og hurtigere nyheder, 
der skal supplere den politiske dækning af de 
vigtigste nyheder, som vi altid har været gode til 
på dr.dk/nyheder. derfor vil vi udvikle et endnu 
tættere samarbejde med drs distrikter, hvilket vi 
havde temmelig stor succes med i 2006,” fortæl-
ler Ernst poulsen, chef for dr.dk/nyheder. 

på den måde er drs nyhedsdel på dr.dk gået fra 
at være et meget seriøst nyhedssite med det 
hurtige overblik over de vigtigste nationale nyhe-
der, til at man nu også kan finde mere personligt 
fængslende og lokale nyheder fra ens eget geo-
grafiske område. denne satsning på mere regional 
bredde på hovednyhederne har også givet to-tre 

nyheDeR i peRspektiv

”vi haR  
inDRettet os 
MeRe efteR seeR-
nes situation, 
enD at Det eR 
seeRne, DeR skal 
inDRette sig  
efteR os”
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gange flere besøgende på drs regionale nyheds-
sites, f.eks. dr.dk/fyn. 

”de to typer nyhedsindgange på dr.dk kan forskel-
lige ting og supplerer hinanden på en god måde. 
på hovedsitet kan man finde de vigtigste nyhe-
der opdateret døgnet rundt, mens man på de 

regionale nyhedssites kan 
give flere lokale detaljer og 
vinkler, f.eks. ved snestorm 
eller storbrande. Her kan man 
finde informationer om lokale 
skolelukninger, indstillede 
buslinjer eller lukkede veje og 
områder. Ved den seneste 
snestorm nåede p4 østjylland 

op på, at 30 procent af stationens lyttere også 
tjekkede den regionale dr-hjemmeside. det er et 
meget højt tal,” siger Ernst poulsen.

også radioavisen er kommet mere ud i alle dele 
af landet ved et styrket samarbejdet med drs 
regionale p4-kanaler. Et stort nyt skridt i den ret-
ning i 2006 var et forsøg med en regional nyheds-
koordinator, der holder kontakt med distrikterne i 
primetime om morgenen. 

DR byen gIVeR styRket samaRbejDe pÅ 
tVæRs
samarbejdet på tværs af afdelinger og redaktio-

ner er blevet mere effektivt efter sammenflytnin-
gen i dr Byen, hvor nyhedsredaktionerne på alle 
typer af tekniske platforme er samlet.

”Vi har et tæt samarbejde mellem de tre kanalers 
radioaviser, p3 nyhederne, nettet og TV Avisen. 
Her bruger vi programmaterialet på tværs til det 
yderste, og det er styrket ved udflytningen til dr 
Byen,” siger Betina Bendix.

for TV Avisen har udflytningen også betydet helt 
nye rammer i form af nyt studie, ny visuel identi-
tet, ny grafik og ny scenografi. 

”dette er et kæmpe arbejde, som endnu ikke er 
færdigt, og som er det største udviklingsarbejde i 
TV Avisens nyere historie. Vores mål er at styrke TV 
Avisens kvalitet og særkende i folks bevidsthed. og 
ikke mindst at gøre nyhederne mere nærværende 
og letforståelige. Men det er et langt sejt træk, og 
derfor er det en strategi, der strækker sig over de 
kommende tre år,” forklarer Henrik Keith Hansen.

kOnkuRRencen eR støRRe enD nOgensInDe
Konkurrencen om danskernes opmærksomhed er 
benhård, og seertallene for f.eks. primetime-tv-
nyheder er generelt faldende. derfor vil TV Avisen 
fremover i endnu højere grad synliggøre det 
særlige, som dr kan, og som har en unik værdi for 
danskerne og det danske samfund.

”etniske 
MinoRiteteR skal 
ekseMpelvis 
bRuges til anDet 
enD histoRieR 
oM etniske 
pRobleMeR”

tv avisen
tv/DR1



”dr bygger på en fantastisk bund af troværdig-
hed. seerne tror på os og har tillid til vores nyhe-
der. den tillid er helt afgørende for os, og den må 
vi ikke sætte over styr i vores bestræbelser på at 
gøre det lettere at forstå TV Avisen. på samme 
måde må ingen kunne drage vores uafhængighed 
i tvivl. Vi må derfor ikke igen komme i en situation, 
hvor nogle medarbejdere føler, at de udøver selv-
censur på grund af pres udefra,” siger han.

”Men vi er ikke naive. dr er alle danskeres. derfor 
vil der naturligt altid være et stort pres på os fra 
alle sider. og vi skal naturligvis hele tiden være 
åbne for debat om vores journalistik, ligesom 
ministre, politikere og andre skal kunne kontakte 
vores journalister direkte, hvis de har været 
unfair eller har begået faktuelle fejl. Men chikane 
og trusler kan vi naturligvis ikke acceptere,” siger 
Henrik Keith Hansen.

fOkus pÅ øget mangfOlDIgHeD
Et af drs mål om at nå alle danskere ligger også i 
at øge mangfoldigheden. på TV Avisen betyder det 
i højere grad at have øjnene op for hele landet, for 
kilder, der er mere forskelligartede og f.eks. for 
brug af flere kvindelige eksperter. 

”Etniske minoriteter skal eksempelvis bruges til 
andet end historier om etniske problemer. de skal 
optræde på samme linje som alle andre danskere, 
og det prøver vi at være me-
get opmærksomme på,” siger 
Henrik Keith Hansen. 

det gælder også den politiske 
dækning, som ikke kun skal 
være koncentreret om de største partier, men 
også skal inddrage de partier og mennesker, der 
har sværere ved at komme til orde. 

”de små partier er også en del af mangfoldighe-
den, og desuden skal vi opsøge miljøer, der ikke 
er så gode til at sætte dagsordenen. f.eks. er 
der 900.000 mennesker på overførselsindkomst 
i danmark. Hvor tit er det lige, at de udtaler sig 
i TV Avisen? så der er meget, vi kan gøre bedre 
der,” bebuder Henrik Keith Hansen.

”ingen MÅ kunne 
DRage voRes  
uafhængigheD i 
tvivl”
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2006 blev endnu et år, hvor DR kunne samle dan-
skerne foran tv-skærmen, radioen, computeren 
og billetlugerne med et massivt udbud af kul-
turstof. millioner af danskere tilbragte søndag 
aften med at følge med i ’krøniken’ eller ’ørnen’ 
på DR1, tusinder nød de hundredevis af kon-
certer og mange musikprogrammer, og blandt 
børnene var ’absalons hemmelighed’ en populær 
julekalender. 

”drs mål er at formidle dansk kultur, være 
igangsættende, nyskabende, mangfoldig og at 
nå så mange danskere som muligt,” fastslår drs 
nyudnævnte kulturchef Torben smidt Hansen. 

Et nyskabende eksempel fra 2006 er de ni fan-
tastiske fortællinger, som 1000 danskere i alle 
egne af landet bidrog til ved at skrive ind til dr 
på nettet med underlige eller pudsige historier 
fra deres eget liv. Efter at ni historier var udvalgt 
og videreudviklet til fortællinger af ni forfattere, 
blev de formidlet i forskellige former på p2, p4, 
dr2 og til sidst også i bogform.  

”på den måde stiftede hver femte dansker be-
kendtskab med historierne og projektet. det er 
imponerende,” siger Torben smidt Hansen. 

projektets website har efterfølgende vundet 
prix Europa, og satsningen på formidling af kul-
turstof på en ny og anderledes måde kan i 2007 
bl.a. ses på dr2, hvor det nye kulturprogram 
’den 11. time’ med Mikael Bertelsen vises tre 
aftener om ugen.

fiktionen i dr vil blive styrket ved også i højere 
grad at samle alle kreative kræfter på tværs 
af programmer og alle medietyper for at skabe 
større synergieffekt.

”folkene på forskellige fiktionsprogrammer som 
f.eks. børnedramatik, ungdomssatire og tv-
drama kan give hinanden gensidig inspiration, 
og det vil vi skabe nye, fælles rammer for. for at 
blive ved med at udvikle os vil vi samle kræfterne 
mere i stedet for at sprede dem,” bebuder drs 
ligeledes nyudnævnte divisionschef for fiktion 
peter Zinckernagel.
 

tV-DRamatIk kan fORtsat samle DanskeRne
de mange succeser inden for dansk tv-dramatik 
fortsatte i 2006 med bl.a. seermagneterne ’Krø-
niken’, ’ørnen’ og ’Absalons hemmelighed’ og med 
f.eks. dramaserien ’forbrydelsen’ i 2007. ifølge 
programchef ingolf Gabold er det værd at være 
stolt af og viser, at dr stadig står stærkt og er 
yderst konkurrencedygtig i forhold til de kommer-
cielle tv-kanaler. 

for drs dramatik er ikke bare fortællinger af høj 
kvalitet. den er også original, nyskrevet dansk 
dramatik, der fortæller danskerne om dem selv og 
deres liv på tværs af sociale, etniske, politiske og 
kulturelle grupperinger i det danske samfund.
dette er både den kommende tv-serie ’sommer’ om 
to lægebrødre i et lægehus i provinsbyen frederiks-
værk samt ’forbrydelsen’ et godt eksempel på.

”’forbrydelsen’ er ikke en politiserie, men det nye 
og innovative handler om, at nogle mennesker, 
som ellers aldrig ville mødes, mødes og deler 
skæbne. det gælder f.eks. toppolitikeren på Kø-
benhavns rådhus og flyttemanden fra Vesterbro, 
eller kriminalpolitiets sarah Lund og en lokal gym-
nasielærer med indvandrerbaggrund,” forklarer 
ingolf Gabold.

inden for børnedramatikken har vinteren 2007 
budt på to nye succes-tv-serier for de større 
børn, ’danni’ og ’Max’, og til efter-året kommer 
’Lysets nøgle’, der er en ny 
spændingsserie for de mindre 
børn på syv-otte år.

som noget nyt bliver 2007 også 
det år, hvor dr for første gang 
producerer tv-drama i Hd-kva-
litet. den højere opløsning giver 
en forbedret billedkvalitet, som 
kan mærkes, uanset om man er 
indehaver af et Hd-tv eller ej. 
Men først i 2009 vil seerne få det fulde udbytte, 
når dr begynder at sende på Hd-signalet.

RaDIO-DRama tIl fleRe pÅ mp3
også i radiodramatikken er målet at sætte 
brugerne i centrum ved, at historierne tager ud-
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”DRs MÅl eR at 
foRMiDle Dansk 
kultuR, væRe 
igangsætten-
De, nyskabenDe, 
MangfolDig og  
at nÅ sÅ Mange 
DanskeRe soM  
Muligt”



”DR haR en foR-
pligtelse oveR 
foR Det Dan-
ske Musikliv og 
foR, at Den Dan-
ske Musik soM 
uDtRyksfoRM og 
kunst uDvikleR 
sig”
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gangspunkt i det liv, som lytterne lever. Et nyt mål 
er at få flyttet radiospillene over på nettet, så de 
kan downloades til senere brug på en mp3-afspil-
ler. på dAB bliver de nye radiospil allerede sendt 
flere gange i løbet af dagen.

i 2006 sendte dr 108 timers radiodramatik på p2, 
hvor der blev eksperimenteret med nye formater 
for at udbrede kendskabet yderligere til radio-
dramatikken. det er også en af årsagerne til, 
at radiodramatikken i 2007 vil blive integreret i 
indsatsen på tv-dramatikken. 

DR eR staDIg støRste musIkfORmIDleR
Musik har altid haft en helt særlig plads på dr, og 
det vil den fortsætte med i 2007.

”den generelle interesse for musik blandt dansker-
ne er støt stigende, og musik er det, danskerne 
forbruger mest af blandt alle tilbud hos dr. som 
danmarks største musikformidler og musikinstitu-
tion med flest musikere ansat har dr også en for-
pligtelse over for det danske musikliv og for, at den 
danske musik som udtryksform og kunst udvikler 
sig. derfor skal vi blive ved med at være innovative, 
samarbejde med musiklivet og tilbyde danskere et 
bredt musiktilbud,” siger musikchef ole Mølgaard. 

”dr ligger samtidig inde med en kæmpe viden 
om musik hos medarbejderne, fordi vi i dr har 

beskæftiget os med musik i så mange år. denne 
guldgrube af viden skal vi selvfølgelig dele med 
danskerne, så de kan fordybe sig yderligere i mu-
sikken og øge deres viden. og vi vil give danskerne 
adgang til alt, hvad vi laver af koncerter, har i 
vores pladesamling og i arkiverne. Her kan ingen 
matche dr qua vores lange historie i musikkens 
tjeneste,” mener ole Mølgaard.

meRe musIk – nÅR lytteRne HaR tID Og lyst
2006 bød da også på flere koncerter, musik-
transmissioner og events end nogensinde. dr har 
samlet set på både radio, tv og net dækket alle 
musikgenrer. 

”Vi har videreført strategien med flere mang-
foldige og personaliserede tilbud, og flere af 
dAB-kanalerne har fået styrket 
deres musikformidling med 
værter og direkte transmis-
sioner fra store musikevents,” 
siger Morten pankoke, divisions- 
chef for musik i dr.

i 2006 skete også store sats-
ninger på at lægge klassisk 
musik ud på nettet til pod- 
casting. f.eks. blev alle Mozarts 
symfonier lagt ud til podcasting i anledning af 
250-året for Mozarts fødsel. Alene i danmark 

Danni
tv/DR1



blev Mozarts symfonier sammenlagt downloaded 
til podcasting ca. 500.000 gange. 

i 2007 vil dr også fortsat lancere nye radio- og 
musikkanaler på nettet, dAB og mobil. Lyttere vil 
desuden få tilbudt mulighed for at sammensætte 
deres egne kanaler og downloade eller købe mu-
sikken. på drs hjemmeside vil brugerne desuden 
få adgang til den rigdom af musik, der ligger i drs 
store pladesamling. 

DR skabeR nye musIk-cOmmunItIes
Brugerne vil samtidig i stigende omfang få mulig-
hed for at hente information om musikken i form 
af kunstnerbiografier, musikhistorisk baggrunds-
viden, radio/tv-portrætter etc. dr vil også give 
brugerne muligheder for at mødes om musikken 
og for selv at bidrage med viden, anbefalinger, 
kommentarer og spørgsmål.

”der vil her blive lagt særlig vægt på dansk musik, 
danske musikere og danske musikmiljøer, og den 
nye rytmiske musik, som efterspørges af yngre 
brugere, vil blive opprioriteret. dr vil også ud-
nytte de digitale mediers muligheder for at lade 
brugerne bidrage med egen musik og derved give 
nye talenter mulighed for at komme frem,” siger 
ole Mølgaard.
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Ingen kan matche DR, når det gælder tv for de 
mindste. Dette g jaldt også i 2006, og samtidig 
blev DRs tilbud til de lidt større børn og teen-
agerne styrket på internettet og digital radio. 

2006 blev året, da dr for alvor fik de større børn 
og unge til at bruge dr på nettet i kombination 
med det, de ser på tv eller lytter til i radioen. de 
unge nøjes nemlig ikke med enten at gøre det ene 
eller det andet. de ser både tv, spiller computer, 
er på nettet og sms’er i stor stil – og gerne sam-
tidig. og denne mangefacetterede måde at bruge 
medierne på imødekommer dr som ingen andre 
dansksprogede medieudbydere.

”En af drs største succeser i 2006 var, at vi for 
alvor fik begyndt på at få udfoldet universerne på 
nettet. de større danske børn og unge kan ikke 
finde tilsvarende tilbud andre steder, hverken på 
danske eller udenlandske medier. dr er simpelthen 
det eneste samlede, danske medietilbud til børn og 
unge,” siger chef for B&u TV Birgitte fredsby.

DR RykkeR fOR alVOR pÅ nettet
i drs net-community for de unge, sKuM, har 
190.000 unge oprettet deres profil, og sKuM 
havde i 2006 i gennemsnit lige så mange bru-
gere om ugen. i 2006 var rollespilsuniverset om 
fantasilandet ’Barda’, hvor brugerne kan deltage 
i jagten på den magiske krystal, også et populært 
nyt univers for de større børn. ’Barda’ blev ved 
producentforeningens tv-festival prisbelønnet 
som Årets danske børne- og ungdomsprogram. 
det naturvidenskabelige program ’nørd’ blev 
ligeledes en kæmpe seersucces.

samtidig blev meget af børnestoffet på radioen 
flyttet fra fM til digital radio, så det kan høres på 
netradio eller dAB. dermed blev samspillet mellem 
radio og net styrket og yderligere udviklet. det 
bimediale ’oline’-univers er rettet mod de mindre 
børn mellem 3 og 7 år, mens ’Barracuda’-universet 
nu når ud til de større børn mellem 8 og 12 år i et 
trimedialt samspil på både tv, radio og net.

”filosofien er, at hvis vi skal nå de store børn, skal 
vi være på nettet, for der er børnene i forvejen,” 
siger Jesper raab, chef for ’Barracuda’.

i 2006 slog ’Barracuda’ sig for alvor fast som en 
24 timers digital radiokanal med musik, indslag, 
live-radio og historiefortællinger for de større 
børn. og både på ’oline’ og ’Barracuda’ vil indholdet 
til børn og unge blive yderligere udbygget i 2007. 

kæRlIgHeD, HumOR Og musIk tIl De unge 
for at fange og fastholde de unge vil dr i 2007 
også fortsat udbygge hele det store sKuM-
community, som er et af landets meget aktive 
mødesteder for unge, og der vil her blive satset 
på endnu mere sammensmelt-
ning mellem alle tilgængelige 
platforme, bl.a. via mobiltilbud 
og i høj grad med brugerne som 
bidragsydere og medskabere af 
indholdet. dr forsøger at posi-
tionere sig som et uomgænge-
ligt og stærkt dansk alternativ for teenagere på 
et mere og mere kommercielt og internationalt 
mediemarked, hvor et hastigt stigende antal 
aktører og tilbud konstant kæmper om de unges 
opmærksomhed og tid. 

de unge ønsker både at blive udfordret, engage-
ret og underholdt, og i overgangen fra teenager 
til voksen er de også meget optaget af sociale 
relationer og af at spejle sig i andre. derfor vil dr 
tilbyde indhold, der er alsidigt, nyskabende, unikt 
og toneangivende for de unge, men som også 
knytter de unge sammen i fællesskaber, der ræk-
ker ud i virkeligheden. 

”Hovedtemaerne for drs udbygning af sine ung-
domsuniverser på tværs af alle platforme bliver 
kærlighed, humor og musik, fordi disse emner 
har en enorm betydning og relevans for de unge,” 
siger Birgitte fredsby.

på dAB- og netradiokanalen for de unge, Boogie-
radio, er der derfor i januar 2007 indført en ny 
eftermiddagsflade med værter, musik og indslag 
kl. 15-18  på alle hverdage. “i 2007 vil Boogieradio 
tage endnu et skridt imod at være en fuldskala-
kanal for teenagere,” fastslår Jesper raab.

aktIVt tVæRmeDIelt samspIl fOR alle
for de små og større børn vil samspillet mellem 

Dansk alteRnativ foR 
bøRn og unge

”DR eR siMpelt-
hen Det eneste 
saMleDe, Danske 
MeDietilbuD til 
bøRn og unge”
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tv, radio og net i ’oline’- og ’Barracuda’-univer-
serne også blive tydeligere. i det hele taget vil 
dr præsentere både kendte og nye figurer samt 
spil på flere platforme for at nå ud til endnu flere 
børn og unge. samtidig vil børnene blive involveret 
langt mere aktivt i universerne, så deres forank-
ring i børnenes hverdag og leg bliver styrket.

”drs tilbud skal både underholde og oplyse børn, 
og vores mål er fortsat at stimulere børns nys-
gerrighed over for livet og øge deres forståelse 
over for verden omkring dem. det kræver, at vi er 
nyskabende og involverer børnene i udviklingen af 
indhold, og det vil ske i universer, der af børnene 
opleves som både trygge, engagerende og krea-
tive, og som bygger på børnenes egne interesser 
og de værdier, som optager dem, ” siger Birgitte 
fredsby.
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Medier ◊

bRugeRs
favoRit
◊

info ◊

genbRugsgulD

tv/
DR1

anja thoRDal gÅR pÅ jagt efteR De 
goDe histoRieR pÅ genbRugsstationeR 
i DR1-pRogRaMMet ’genbRugsgulD’. 
selv eR anja thoRDal ogsÅ uDsty-
Ret MeD liDt af et genbRugsgén. 
hun kan ikke tÅle at se ting, DeR 
slet ikke fejleR noget, blive sMiDt 
uD. og Den egenskab koMMeR henDe 
sÅ Rigeligt til goDe i ’genbRugs-
gulD’, hvoR hun ReDDeR gaMle ting 
og sageR.

bRugeR
◊

inga/
85 ÅR
pens. sygeplejeRske
RingsteD
enkefRue
3 bøRn
7 bøRnebøRn

bRugeRs
play- 
liste
◊

2/
MoRgenstunD
RaDio/p4

3/
kRøniken
tv/DR1

1/
genbRugsgulD
tv/DR1

4/
hiv stikket uD
tv/DR1

5/
boleRo
RaDio/p2
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Medier ◊

info ◊

Ret og pligt

tv/
DR1

’Ret og pligt’ eR p1s sociale 
bRevkasse. væRten susanne lyngsø eR 
uDDannet socialRÅDgiveR og haR aR-
bejDet i stat, aMt, koMMune og fag-
foRening. genneM sine 18 ÅR i faget 
haR hun kenDskab til De fleste 
sociale oMRÅDeR, og hun haR ogsÅ 
unDeRvist og væRet konsulent foR 
socialRÅDgiveRe og foRvaltningeR.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
tv avisen
tv/DR1

1/
Ret og pligt
RaDio/p1

3/
øRnen
tv/DR1

4/
spoRløs
tv/DR1

5/v
spoRt pÅ 3’eRen
RaDio/p3

bRugeRs
play- 
liste
◊

anDeRs/
75 ÅR
pens. politiManD
thisteD
gift
4 bøRn
7 bøRnebøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

Dolph spillet

nye MeDieR/
Mobil

Dolph haR fÅet en DRøMMe-Mission 
af selveste b.s. chRistiansen. han 
skal saMle uRan til en bRintboMbe. 
foR at holDe vaRMen i Den aRktiske 
kulDe, MÅ han slÅ ihjel. ligesoM 
isbjøRnen og spækhuggeRen. natuRens 
egne DRæbeRe. Det gÅR bÅDe uD oveR 
babysæleR og gRønlanDske hippie-
skjalDe.
spillet finDes pÅ DR.Dk/spil/Dolph

bRugeRs
favoRit
◊

2/
skuM tv
Web/DR.Dk

1/
Dolph spillet
nye MeDieR/Mobil

3/
baRDa
Web/DR.Dk

4/
skuM tv
Mobil

5/
holD Masken
tv/DR1

bRugeRs
play- 
liste
◊

sofus/
15 ÅR
skoleelev
esbjeRg
single
-

bRugeR
◊
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økonoMi
-

info ◊ DRs viRksoMheD eR baseRet pÅ De 
økonoMiske RaMMeR, DeR eR afstukket 
i MeDieaftalen – og soM DeRfoR ogsÅ 
DanneR uDgangspunkt foR DRs økono-
Miske langtiDsplan. 
i Det følgenDe pRæsenteReR DR Den 
økonoMiske situation, DeR haR lig-
get til gRunD foR hele DRs viRksoM-
heD i 2006.

økonoMi

◊

økonoMi ◊
leDelsesbeRetning
hoveDtal
DR byen i øRestaD
teknologipRojektet
begivenheDeR efteR balanceDagen
DR-nøgletal og gRafeR
licensRegnskab
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indgåelsen af den nye medieaftale for 2007-
2010 betyder, at dr skal etablere en kombineret 
børne- og historiekanal på det jordbaserede 
digitale tv-sendenet. Herudover betyder medie-
aftalen, at dansk drama, programmer om mindre 
idrætsgrene samt aktiviteter og udsendelser for 
børn og unge skal styrkes. også programmer om 
kultur og dansk musik samt nyheder for indvan-
drere og flygtninge bliver styrket med aftalen. 
den nye aftale betyder endvidere skærpede krav 
om udlægning til det private produktionsmiljø (fra 
110 mio. kr. til 150 mio. kr. årligt). samtidig indfø-
rer medieaftalen en ny medielicens, der omfatter 
alle apparater, som er i stand til at modtage bil-
ledprogrammer og -tjenester, bl.a. computere og 
visse mobiltelefoner. Aftalen giver derudover dr 
75 millioner kroner til at begynde at digitalisere 
drs omfattende radio- og tv-arkiver. 

udover medieaftalen var dr i 2006 optaget af 
drs økonomi, som var præget af store investe-
ringer i forbindelse med byggeriet af dr Byen, 
budgetoverskridelse på byggeprojektet samt 
udflytning til dr Byen i ørestad. 

i september 2006 forelagde byggeledelsen drs 
bestyrelse en slutprognose for byggeriet, hvor 
projektet overskred budgettet med 630 mio. kr. 
(1999-priser). dr bad derfor rigsrevisionen om at 
undersøge og revurdere slutprognosen. i decem-
ber 2006 konkluderede rigsrevisionen, at dr By-
ens budget og slutprognose ikke var tilstrækkelig 
sikker. for at styrke den økonomiske styring af 
såvel byggeprojektet som drs økonomi generelt 
var der netop blevet ansat en ny projektdirektør 
og en ny økonomidirektør. dr udarbejdede nu et 
revideret budget, og den 6. februar 2007 blev det 
nye budget og den nye slutprognose forelagt for 
bestyrelsen. slutprognosen for byggeprojektet er 
nu på 4.700 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 
yderligere 700 mio. kr. (i 1999-priser). samlet set 
overskrider byggeriet det oprindelige budget med 
1.700 mio. kr.(1999-priser). 

indflytningen i dr Byen er generelt lykkedes godt, 
og det nye mediehus har levet op til forvent-
ningerne. på grund af det forsinkede byggeri er 
indflytningen nogle steder blevet forceret, og 

håndværkere og programmedarbejdere har arbej-
det side om side. 

dr Byens segment 1, der bl.a.  rummer studier og 
programafdelinger, var det første byggeafsnit, 
der blev taget helt i brug i foråret 2006. det var 
herfra dr sendte de første programmer fra dr 
Byen i februar 2006. segment 3, hvor bl.a. støtte-
funktioner og Københavns radio nu hører hjemme, 
blev taget i brug hen over sommeren. fra oktober 
til december flyttede programafdelinger og chef-
redaktion ind i segment 2. i segment 4 med kon-
certhuset forventes kontorområder at blive taget 
i brug i løbet af 2007, mens den store koncertsal 
(studie 1) først forventes klar til brug i 2009. 

digitaliseringen af drs udstyr til produktion og 
afvikling er nu næsten gennemført, og dr Byens 
digitale studier og redigeringsfaciliteter er taget 
i brug. dr Byens digitale Master Control og 
Continuity (MCCp), som skal afvikle tv og radio, er 
forsinket og forventes først at blive taget i brug i 
forsommeren 2007. Ved flytning til dr Byen over-
gik alle programproduktioner til at blive produce-
ret i 16:9 format, og 95 pct. af drs udsendelser 
sendes nu i dette bredformat. fremover vil kun 
arkivstof og genudsendelser som f.eks. ’Matador’ 
fortsat blive sendt i det gamle 4:3 format.

for at skabe balance i drs pressede økonomi 
vedtog drs bestyrelse i efteråret 2006 en ny or-
ganisation med én chefredaktion for alle medier og 
én programproduktion. den nye organisation skal 
skabe ét dr, der har stærkere fokus på dansker-
nes medie- og kulturbehov. organisationsændrin-
gen skal også medvirke til at reducere dobbelt-
funktioner og forenkle beslutningsveje. i forbindelse 
med omorganiseringen skal der frigøres 50 mio. kr. 

dr har allerede reduceret antallet af fuldtids-
ansatte med 51 personer, hvilket hovedsageligt 
skyldes den økonomiske handlingsplan, der blev 
vedtaget tilbage i 2005.

 der kan læses mere om drs aktiviteter og 
resultater i Årsrapportens afsnit om bl.a.: Årets 
resultater, forord, drs public service-redegørel-
se, drs organisation samt drs grønne regnskab.

leDelsesbeRetning
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Resultat
dr havde i 2006 et underskud på 161,1 mio. kr. 
resultatet er en forværring i forhold til for-
ventningerne til året i Årsrapport 2005, hvor dr 
forventede et negativt årsresultat i niveauet 
50-75 mio. kr. forværringen skyldes hovedsage-
ligt, at dr har påbegyndt afskrivning af dr Byen 
og teknologiprojektet tidligere end oprindeligt 
planlagt. Herudover har der været flere drifts-
omkostninger i forbindelse med byggeprojektet 
end forventet. 

i forhold til 2005 er resultatet for 2006 en forrin-
gelse på 241,7 mio. kr. (Tabel 1). Ændringen skyldes 
primært øgede omkostninger, men også et fald 
i de samlede indtægter forringer resultatet i 
forhold til 2005. 

Licensindtægterne udg jorde i 2006 i alt 3.139 
mio. kr. de er sammensat af flere elementer. 
inden for medieaftalens maksimum på 3.125 mio. 

kr. stammer 3.085 mio. kr. fra 
årets licensmidler, mens 40 mio. 
kr. stammer fra 2004-midler, 
der oprindeligt var tiltænkt 
TV 2/danmark. Hertil kommer 
14 mio. kr., som er den i 2006 

frigivne del af de i alt 75 mio. kr., der i medieaf-
talen blev givet til at digitalisere drs radio- og 
tv-arkiver. 

de øvrige indtægter er faldet med 48,2 mio. kr. til 
i alt 270,3 mio. kr. faldet skyldes, at dr af økono-
miske grunde har valgt at nedsætte antallet af 
aktiviteter, der indebærer salg af produktions-
løsninger til eksterne parter. derfor er indtægter 
fra eksternt brug af produktionsfaciliteter faldet. 
Herudover var der i 2005 ekstraordinært høje 
indtægter fra fonde og produktionsstøtte i for-
bindelse med EBu’s fejring af det internationale 
Melodi Grand prix med 50-års jubilæumsshowet 
’Congratulations’ i forum.

de finansielle indtægter er faldet med 32,5 mio. 
kr. sammenlignet med 2005. det skyldes mindre 
afkast som følge af, at byggeriet af dr Byen og 
det tilhørende teknologiprojekt i 2006 har trukket 
kraftigt på likviditeten. Herudover har der været 
en stigende valutakursgevinst på swap-aftalerne, 
men kursgevinster eller tab på swap-aftaler 
modsvares af urealiserede tab på lånet. 
det samlede indtægtsniveau i 2006 er på 3.483,4 
mio. kr., hvilket er et fald på 21,8 mio. kr. i forhold 
til året før. 

TABEL 1            

DRs ÅRsResultat 2002-2006      Ændring 

Mio. Kr. LøBEndE prisEr (AfrundET) 2002 2003 2004 2005 2006 2006-05

Licensindtægter 2.764,7 2.886,1 2.985,0 3.094,4 3.139,0 44,6

øvrige indtægter 225,6 274,4 306,9 318,5 270,3 -48,2

resultat af associerede og tilknyttede virksomheder 0,8 0,4 2,6 5,6 19,9 14,3

finansielle indtægter 73,2 56,7 116,7 86,7 54,2 -32,5

Indtægter i alt 3.064,3 3.217,6 3.411,2 3.505,2 3.483,4 -21,8

driftsomkostninger  2.919,7 2.976,4 3.084,3 3.068,7 3.240,5 171,8

Ændring af programbeholdning mv. -42,4 -120,9 52,9 43,4 -15,8 -59,2

Afskrivninger 146,4 150,0 206,8 210,1 316,3 106,2

finansielle omkostninger 27,5 53,0 75,8 102,4 103,5 1,1

Omkostninger i alt 3.051,2 3.058,5 3.419,8 3.424,6 3.644,5 219,9

Resultat før ekstraordinære poster 13,1 159,1 -8,6 80,6 -161,1 -241,7

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 13,1 159,1 -8,6 80,6 -161,1 -241,7

hoveDtal

licens- 
inDtægteRne  
uDgjoRDe i 2006 
i alt  
3.139 Mio. kR.
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driftsomkostningerne udg jorde 3.240,5 mio. kr., 
hvilket er en stigning på 171,8 mio. kr. i forhold 
til 2005. stigningen i driftsomkostninger kan 
primært tilskrives flytningen til dr Byen og en 
øget dramaproduktion. de driftsførte bygnings-
omkostninger er 113,2 mio. kr. højere end i 2005. 
derudover er også omkostninger vedrørende 
varekøb, konsulenter og rådgivning øget. Hertil 
kommer, at driftsomkostningerne er steget i 
forbindelse med en forøgelse af programbehold-
ningen i forhold til 2005. 

opg jort i faste priser svarer indtægterne til 
niveauet i 2005, hvorimod driftsomkostningerne 
er steget med 3 pct. 

programbeholdningen er øget med 59,2 mio. kr. i 
forhold til 2005, og det skyldes især en forøgelse 
af egenproduceret drama. 

Afskrivningsomkostningerne er steget med 106,2 
mio. kr. i forhold til 2005. det skyldes primært, at 
der i 2006 også afskrives på investeringer i for-
bindelse med ibrugtagning af dr Byen. finansielle 
omkostninger er på samme niveau som i 2005.

InVesteRIngeR
dr har i 2006 afholdt omkostninger til investe-
ringer i aktiverede materielle og immaterielle 
anlægsaktiver for 1.699,1 mio. kr. Heraf er 78 
mio. kr. immaterielle anlægsaktiver og 1.621,1 
mio. kr. materielle anlægsaktiver. Af de materielle 
anlægsaktiver tegner dr Byen sig for 1.084,1 
mio. kr., teknologiprojektet i dr Byen for 308,0 
mio. kr., sendenettet for 32,8 mio. kr., og øvrig 
produktionsteknologi og udstyr mv. for 196,2 mio. 
kr. derudover er der 45,5 mio. kr., der indgår som 
driftsomkostninger og ikke er aktiveret. 

i medieaftalen fra 2003 blev det politisk beslut-
tet, at dr og TV 2/danmark skulle etablere et 
digitalt jordbaseret tv-sendenet (dTT), og at det 
analoge sendenet skulle lukkes den 1. novem-
ber 2009. den 31. marts 2006 blev det digitale 
sendenet (dTT) åbnet, og op mod en halv million 
danskere, der før ikke kunne se dr2, fik adgang til 
kanalen. udover dr2 kan man også se dr1 samt 
TV 2 og TV 2-regionerne digitalt. dTT-sendenet-
tet er etableret og ejet af i/s diGi-TV og i/s 
fordelingsnet, som ejes i fællesskab af dr og TV 

2/danmark. drs driftsudgift til det nye digitale 
sendenet var i 2006 på i alt 30,4 mio. kr. inklusive 
tre måneders prøvedrift. 

lIkVIDItet, balance Og egenkapItal
den samlede likvide beholdning for dr er ultimo 
2006 opg jort til et underskud på 369,2 mio. 
kr.(Tabel 2). i forhold til 2005 er det et fald på 
513,2 mio. kr. den likvide beholdning er sammen-
sat af kontanter og en obligationsbeholdning på i 
alt 147,2 mio. kr. samt et træk på drs kassekredit 
på 516,4 mio. kr. faldet skyldes, at der i 2006 har 
været et stort likviditetstræk til dr Byen kombi-
neret med, at de sidste lån til finansiering af dr 
Byen endnu ikke er hjemtaget. 

ultimo 2006 udgør balancesummen 7.179,2 mio. 
kr. og egenkapitalen 1.109,6 mio. kr. det svarer 
til 15 pct. af balancesummen. 
forøgelsen af balancesummen 
skyldes hovedsageligt, at der 
på aktivsiden er sket en stig-
ning i materielle anlægsaktiver 
(dr Byen og teknologiprojektet) 
, mens beholdningen af obliga-
tioner er faldet. på passivsiden 
er drs gældsforpligtelser 
steget (overskydende licens, 
leverandører samt kreditinstitutioner). faldet i 
egenkapitalen på 195,9 mio. kr. kan henføres til 
årets resultat (-161,1 mio. kr.) samt en kursregu-
lering af swap-aftaler (-34,8 mio. kr.). 

fInansIelle RIsIcI
dr har en kursrisiko på obligationsbeholdningen 
samt på lån optaget i forbindelse med etablering 
i dr Byen. Ved udgangen af 2006 udgør drs obli-
gationsbeholdning 110,9 mio. kr. der er udtrukket 
91 mio. kr. af obligationsbeholdningen den 1.1 2007, 
og resten er herefter afviklet, således at kursri-
sikoen er elimineret. 

dr har optaget fem lån til finansiering af dr 
Byen, og lånene har et samlet provenu på 2.946 
mio. kr. i henholdsvis GBp, usd og noK. Til af-
dækning af fremtidig valutarisiko har dr indgået 
swap-aftaler, som konverterer de fremtidige 
pengestrømme til enten dKK eller Eur. Ligeledes 
har dr indgået swap-aftaler til afdækning af 
fremtidig renterisiko, således at minimum 25 pct. 

TABEL 2

DRs balance 2002-2006      Ændring

Mio. Kr. LøBEndE prisEr (AfrundET) 2002 2003 2004 2005 2006 2006-05

Tilgang materielle anlægsaktiver 349,6 752,4 1.157,0 1.435,4 1.621,1 185,7

Balancesum 3.813,0 4.551,7 5.666,3 6.329,7 7.179,2 849,5

Egenkapital 1.099,1 1.250,2 1.232,8 1.305,5 1.109,6 -195,9

Likviditet 315,8 855,9 1.425,8 144,0 -369,2 -513,2

op MoD en halv 
Million Danske-
Re, DeR føR ikke 
kunne se DR2, 
fik aDgang til 
kanalen via Det 
Digitale senDe-
net
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af låneporteføljen er i fast rente (dvs. med en 
fast rente, der er længere end tre år på låneop-
tagelsestidspunktet). 41 pct. af drs samlede lån 
til dr Byen er fastforrentede.

anDen VIRksOmHeD 
dr aflægger regnskab for anden virksomhed i 
henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse om 
regnskabsmæssig adskillelse af public service og 
anden virksomhed. 

Anden virksomhed omfatter aktiviteter i dr 
Multimedie, sendenettet (masteleje) samt visse 
aktiviteter i dr produktion. i 2006 udviser anden 
virksomhed et overskud på 30,1 mio. kr. Heraf 
bliver 28 pct. af overskuddet overført til public 
service-virksomheden, hvilket svarer til 8,4 mio. 
kr. det resterende overskud på 21,7 mio. kr. bliver 
overført til egenkapitalen for anden virksomhed, 
der herefter udgør 86,1 mio. kr. ultimo 2006.

de direkte indtægter fra anden virksomhed 
udg jorde 92,0 mio. kr. i 2006, mens indtægter fra 
associerede virksomheder var på 11,4 mio. kr. de 
direkte omkostninger var på 60,6 mio. kr., hvortil 
kommer afskrivninger og overhead på 12,7 mio. kr.

DR ÅRsRappoRt 2006
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DR byen eR taget I bRug
som tidligere nævnt blev størstedelen af drs 
aktiviteter i hovedstadsområdet flyttet til dr 
Byen i 2006. den nye højteknologiske medieby blev 
taget i brug efter syv års projektering og byggeri. 
Kun koncerthuset og den indre Gade, der forbin-
der dr Byens segmenter (byggeafsnit) er endnu 
ikke bygget færdigt, ligesom terrænet omkring 
dr Byen heller ikke er færdigg jort. 

De fIRe segmenteR
Byggeriet af dr Byen er opdelt i fire bygnings-
segmenter og den indre Gade, som binder seg-
menterne sammen. dertil kommer det forbere-
dende arbejde på byggegrunden (segment 0), de 
tværsegmentielle leverancer (bygherreleveran-
cer) samt terrænarbejdet.

segment 1 omfatter de store publikumsstudier, 
redaktionelle områder, produktion og værksteder 
samt generaldirektøren og programdirektøren. 
segment 2 indeholder nyheder og sport, produk-
tion, arkiv og research samt 
mediedirektøren. segment 3 
rummer ledelsesmæssige, ad-
ministrative og servicemæssi-
ge funktioner samt Københavns 
radio, medarbejderrestauran-
ten og økonomidirektøren. seg-
ment 4 udgør koncerthuset, 
og dette segment indeholder 
foruden den store koncertsal 
(studie 1) også tre mindre 
koncertsale (studie 2, studie 3 og studie 4), mu-
sikstudier samt publikums- og redaktionsarealer. 
den indre Gade knytter segmenterne sammen. 

I 2006 HaR DeR IsæR VæRet fOkus pÅ:
 indflytning i segment 1, hvor de store tv-stu-

dier blev taget i brug i februar, og produktionsaf-
delinger flyttede ind i de redaktionelle områder.

 segment 2 blev afleveret til drs bygherre-
organisation i september 2006 (ekskl. lukning af 
facaderne). sidst på året 2006 flyttede produkti-
onsafdelinger ind i segment 2, og i november blev 
de første tv- og radio-nyhedsudsendelser sendt 
fra dr Byen.

 segment 3 blev afleveret til drs bygherre-
organisation i april 2006 og blev taget i brug 
henover sommeren. 

 på segment 4 er udførelsesarbejdet fortsat 
hele året. Koncertsalskonstruktionen er vokset 
frem, først i form af råhus/betonkonstruktion og 
siden med stål/beton-tagkonstruktion.  

 udførelsesarbejdet i forbindelse med den 
indre Gade er fortsat,og hovedreceptionen blev 
taget i brug i november.

 der er etableret forbindelse mellem segment 
1/segment 2 og segment 3 via en overdækket 
terrænpassage tværs over byggepladsen. 

 Terrænet omkring dr Byen er klarg jort, så 
indflytning i segmenterne var mulig. 

byggeRIets fRemDRIft
segment 1 er færdigbygget og overgået til drs 
driftsorganisation. i februar 2006 blev der skre-

DR byen i øRestaD
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vet tv-historie, da underholdningsprogrammet 
’showtime’ blev den allerførste tv-produktion, 
der blev sendt direkte fra dr Byen. fra april-juni 
2006 flyttede produktionsafdelinger som f.eks. 
Aktualitet & Videnskab ind i de redaktionelle om-
råder, der bl.a. har decentrale studiefaciliteter.  

Entreprenørerne afleverede segment 2 (ekskl. 
lukning af facaderne) til drs bygherreorganisation 
den 15. september 2006. Arbejdet med at mon-
tere facaderne vil blive afsluttet og afleveret til 
drs bygherreorganisation i første kvartal 2007. 
færdiggørelsen af segment 2 har været præget 
af høj intensitet. først blev der arbejdet hårdt på 
at blive færdig med byggearbejderne og siden med 
at etablere de tekniske faciliteter. forsinkelser i 
byggearbejdet resulterede i, at man måtte forcere 
bygge- og teknologiarbejder, samt at medarbej-
derne blev tilbudt et komprimeret uddannelsesfor-
løb i brugen af de nye faciliteter. produktionsom-
råder og chefredaktioner flyttede ind i perioden 
fra ultimo oktober til december 2006. den første 
TV Avis fra dr Byen blev sendt 19. november 2006, 
og den første radioavis fulgte en uge senere. 
ombygning og afhjælpning af mangler i segment 2 
forventes at blive afsluttet i andet kvartal 2007.

segment 3 blev afleveret fra entreprenørerne 
til drs bygherreorganisation den 28. april 2006. i 
løbet af juli måned flyttede støttefunktioner som 
økonomi, Hr og Teknologi ind i den nye bygning, og 
Københavns radio flyttede ind i september 2006. 
udbedring af en række mangler og justering af 
indeklimaet er i al væsentlighed afsluttet i første 
kvartal 2007. 

segment 4 har været præget af høj byggeak-
tivitet, koordinering af mange entrepriser og 
afslutning af de sidste projekteringsarbejder. 
segmentet har været præget af forsinkelser på 
byggeriet, og etablering af de produktionstekni-
ske faciliteter er derfor også forsinket. i slutnin-
gen af maj 2007 forventer musikredaktionerne at 
begynde at flytte ind i kontorområdet i segment 
4. Herefter bliver de tre mindre koncertsale fær-
dige (studie 2, studie 3 og studie 4), og de for-
ventes at blive klar til brug i januar 2008. Endelig 
forventes det, at den store koncertsal (studie 1) 
kan tages i brug i januar 2009.  

i august 2006 blev den store stålkonstruktion i 
indre gade, der forbinder dr Byens segmenter i 
2. sals niveau, løftet på plads. den østlige del af 
indre Gade, som ligger mellem segment 1 og 2, 
blev åbnet delvist i november 2006, og den blev 
taget fuldt i brug fra marts 2007. Arbejdet med 
den vestlige del af indre Gade og gangbro-forbin-
delsen mellem segmenterne i 2. sals niveau for-
sætter i første halvdel af 2007. Hele  indre Gade 
ventes at blive taget i brug i august 2007.

byggepROjektets økOnOmI
Henover sommeren 2006 blev der udarbejdet en 
slutprognose for byggeriet af dr Byen. den 7. 
september 2006 fik drs bestyrelse forelagt en 
slutprognose på 4.000 mio. kr., hvilket svarede til 
en budgetoverskridelse på 630 mio. kr. (i 1999-
priser). dr bad i den forbindelse rigsrevisionen 
om at undersøge forløbet og revurdere slut-
prognosen. 

i december 2006 blev finn Gjørret ansat som ny 
projektdirektør, og david Hellemann blev ansat 
som ny økonomidirektør. samtidig konkluderede 
rigsrevisionen, at dr Byens budget og slut-
prognose var under pres. dr udarbejdede i januar 
2007 et revideret budget for byggeprojektet. den 
6. februar 2007 forelagde den nye ledelse en ny 
slutprognose for bestyrelsen. 
slutprognosen for byggepro-
jektet var nu på 4.700 mio. kr., 
hvilket var en yderligere over-
skridelse af budgettet på 700 
mio. kr. (i 1999-priser). samlet 
set overskrider byggeriet det 
oprindelige budget med 1.700 
mio. kr. (1999-priser). den 
samlede budgetoverskridelse 
er inklusive den første budge-
toverskridelse fra 2004 på 300 
mio. kr. samt forlig om kompensation på 70 mio. kr. 
til entreprenøren MT Højgaard (fordi byggeriet af 
koncerthuset var langt mere komplekst end først 
antaget). Budgetoverskridelserne har mange 
årsager, men den største faktor er forsinkelser i 
byggeriet især for koncerthuset, hvilket betyder 
en forlænget byggeperiode. der er stadig en vis 
risiko forbundet med byggeprojektet.  

buDgetoveR- 
skRiDelseRne i 
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i forbindelse med opførelsen af dr Byen bliver 
der gennemført et særskilt Teknologiprojekt 
med investeringer på 708,6 mio. kr. (2002-priser). 
projektet etablerer dr Byens grundlæggende 
tekniske produktionsapparat og infrastruktur. 

det drejer sig bl.a. om:
 studier til alle typer tv-produktion, koncert-

sal-faciliteter, musikstudier til kor, klassisk og 
rytmisk musik samt alle de decentrale produkti-
ons- og afviklingsfaciliteter.

 En dynamisk og fleksibel funktions- og afvik-
lingsplatform, som kan afvikle både radio-, tv- og 
internet-programmer.

 Et centralt multimedialt center for broad-
cast-tekniske opgaver for brugere i og uden for 
dr Byen, drs distrikter, EBu og andre samar-
bejdspartnere.

 infrastrukturen til både administrative og 
produktionsvendte data.

 flytning af eksisterende iT-systemer og -ud-
styr til dr Byen.

 Logistikplanlægning for flytningen koordineret 
med ibrugtagning af produktionsteknik og byg-
ningsfærdiggørelse. 

teknOlOgIpROjektets fRemDRIft
i 2006 har Teknologiprojektet gennemført instal-
lationsarbejde og færdigg jort dr Byens produk-
tionsapparat i segment 1, 2 og 3. 
 
der forestår endnu at udføre to ting: for det 
første at færdiggøre afviklingssystemet i MCCp 
(Master Control and Channel production) i seg-
ment 1 og efter planen tage det i brug i 2. kvartal 
2007. for det andet at etablere teknologien i 
segment 4, et arbejde, som forventes at ville løbe 
til udgangen af 2008. Herunder vil faciliteter til 
kontorområderne i segment 4 blive færdigg jort 
frem til maj 2007, og de store musikfaciliteter vil 
blive etableret ved udgangen af 2007. Koncertsa-
lens teknologi vil blive etableret frem til udgangen 
af 2008. 

teknOlOgIpROjektets økOnOmI
i 2006 er der forbrugt 290,6 mio. kr. (2002-priser) 
i direkte omkostninger til Teknologiprojektet. der-
med er det akkumulerede forbrug (2002-priser) 
ved udgangen af 2006 på i alt 530,3 mio.kr. af den 
samlede budgetramme på 708,6 mio. kr. (2002-
priser). projektet forventes gennemført inden for 
budgetrammen.

teknologipRojektet 
i DR byen 
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den 6. februar 2007 blev en ny slutprognose for 
dr Byens byggeprojekt forelagt for bestyrelsen. 
slutprognosen er nu på 4.700 mio. kr., hvilket er en 
yderligere overskridelse på 700 mio. kr. (i 1999-
priser). 

der er derfor behov for at optage et lån på 1.400 
mio. kr. (1999-priser). de årlige udgifter til renter 
og afdrag på det nye lån skønnes at udgøre ca. 
90 mio. kr. i de første fem år og derefter ca. 150 
mio. kr. dr har for at billiggøre låneoptagelsen 
anmodet kulturministeren og folketinget om en 
forhøjelse af den statslige lånegaranti til op-
førelsen af dr Byen. statsgarantien for lån til dr 
Byen udgør 2,66 mia. kr. (1999-priser). 

i forbindelse med budgetoverskridelsen på bygge-
projektet ønsker dr at skabe grundlaget for et 
dr i bedre økonomisk form. dr 
har derfor i marts 2007 iværk-
sat en spareplan, der gennem 
besparelser og omprioriteringer 
frigør omkring 300 millioner 
kroner årligt til at finansiere dr 
Byen og public service-kontrak-
ten mv. der arbejdes nu på at 
konkretisere besparelserne, og 
det forventes, at spareplanen vil 
medføre omkring 300 afskedi-
gelser i løbet af 2007. 

Herudover betyder budgetoverskridelsen på 
byggeprojektet øget fokus på drs økonomi. drs 
bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der i 
samarbejde med rigsrevisionen og intern revision 
skal forestå forberedelse og opfølgning på arbej-
det med revisionsprotokollater for den finansielle 
revision og iT-revisionen samt i øvrigt sikre, at 
drs regnskabsprocesser og kontrolniveauer er 
tilstrækkelige. 

En konsekvens af den nye slutprognose er også, 
at byggeperioden bliver forlænget, og at ibrug-
tagning af koncertsalen bliver yderligere et år 
forsinket. 

fORVentnIngeR tIl 2007
for 2007 forventer dr licensindtægter svarende 
til det i medieaftalen fastsatte maksimum på 
3.268,1 mio. kr. samt 24 mio. kr. til digitalisering af 
drs arkiver (af de i alt 75 mio. kr.). dr forventer et 
negativt årsresultat i niveauet 185 mio. kr. i 2007.

Byggeprojektets ledelse forventer, at de sidste 
mangler i segment 2 bliver udbedret og færdig-
g jort i 2. kvartal 2007. Hele indre Gade forventes 
at blive taget i brug i august 2007, og i segment 
4 forventes det, at kontorområderne bliver taget 
i brug i sommeren 2007. Koncertsalen forventes 
taget i brug i januar 2009.

begivenheDeR 
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dr har i 2006 haft driftsomkostninger på i alt 
3.241 mio. kr. og har med 3.530 ansatte produce-
ret 47.886 førstegangssendetimer til radio og tv 
og 163.540 sendetimer til digitale radiokanaler. 
Endvidere producerer dr hver dag nyt indhold 
til www.dr.dk samt tjenester til mobil og det of-
fentlige rum. Herudover køber dr programmer 
eksternt, f.eks. køber dr udenlandske film og tv-
serier og danske udsendelser, der er produceret 
af private produktionsselskaber.
 

InDtægteR Og uDgIfteR 
Tabel 3 viser, at både licensindtægter og drifts-
omkostninger i faste priser er steget i perioden 

2002-2006. Licensstigningen udover den almin-
delige pris- og lønregulering skyldes øremær-
kede licensindtægter til særlige digitale tiltag. 
driftsomkostningerne er ikke steget i samme 
takt som licensindtægterne. det skyldes ho-
vedsageligt rationaliseringer i drs support- og 
støttefunktioner, og pengene bruges til renter 
og afdrag til låntagningen i forbindelse med byg-
geriet af dr Byen. 

dr har et strategisk mål om, at den andel af drs 
ressourcer, der anvendes til program- og udsen-
delsesvirksomhed, skal øges, så den ved udgangen 
af 2007 udgør 80 pct. af de samlede udgifter. 

TABEL 3

DRIftsOmkOstnIngeR Og lIcensInDtægteR I 2002-2006 I faste pRIseR, InDeks

   2002 2003 2004 2005 2006

driftsomkostninger  100,0 99,7 101,8 99,3 102,8

Licensindtægter  100,0 102,0 104,1 105,8 105,2

2002 = indeks 100

TABEL 4

anDel af pROgRam- Og uDsenDelsesOmkOstnIngeR

   2002 2003 2004 2005 2006

program- og udsendelsesomkostninger  77,7% 77,9% 78,3% 78,6% 78,0%

øvrige omkostninger  22,3% 22,1% 21,7% 21,4% 22,0%

DR-nøgletal og gRafeR 

OpgøRelsesmetODe fOR pROgRam- Og uDsenDelsesOmkOstnIngeR 

Omkostninger, der ikke indgår i modellen, 
er ressourcer, som anvendes til sendenet, finan-
sielle poster, ejendomsskatter og husleje, samt 
omkostninger, som ikke formålsfordeles i økono-
misystemet. det drejer sig om lønomkostninger 
i forbindelse med overtid, sygdom, fratrædelser 
og ulempebetalinger, omkostninger til pensions-
indbetalinger, lagerreguleringer samt indtægter 
fra syge- og dagpengerefusioner.
Herudover indgår dobbeltdrift ved flytning til dr 
Byen ikke.

program- og udsendelsesomkostninger: 
- omkostninger til egenproducerede og eks-
terne programmer, der direkte kan fordeles på 
programkategorier.
- Andre indirekte programomkostninger som 
produktionsfaciliteter, redaktionelle udgifter, 
markedsføring og KodA/Gramex, der ikke kan 
fordeles på programkategorier.

øvrige omkostninger:
Generel ledelse, administration, juridisk råd-
givning, økonomi, personale, licensopkrævning, 
uddannelse, vedligehold, el, vand og varme.

DR ÅRsRappoRt 2006
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egenpRODuceReDe senDetImeR stIgeR
i 2006 producerede dr 3.381 timer tv, 44.505 
timer analog radio og 163.540 timer digital radio 
samt nyt indhold til www.dr.dk., mobiltjenester og 

andre nye medier. Mængden 
af egenproducerede tv- og 
radiosendetimer er steget i 
perioden 2002-2006. særligt 
nyproduktion på digital radio er 
steget markant med mere end 
300 pct. siden 2002. det skyl-
des de nye dAB- og netkanaler, 
der sender 24 timer i døgnet. 

på tv-siden skyldes stigningen i sendetid blandt 
andet, at dr2 sender fra folketingets debatter. 

udviklingen i egenproducerede sendetimer i 
forhold til drs driftsomkostninger i perioden 
2002-2006 (Tabel 1) er, at dr producerede flere 
sendetimer i 2006 på alle flader for stort set 
samme niveau af driftsomkostninger i faste 
priser som i 2002. 

fiGur 1

egenpRODuceReDe senDetImeR

(førsTEGAnGsudsEndELsEr) i pEriodEn 2002-2006
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DR pRoDuceReDe 
fleRe senDetiMeR 
i 2006 pÅ alle 
flaDeR foR stoRt 
set saMMe niveau
af oMkostningeR 
soM i 2002

Tabel 4 viser udviklingen i program- og udsendel-
sesudgifter i perioden 2002-2006. Her kan det 
ses, at andelen af program- og udsendelsesom-
kostninger har været svagt stigende indtil 2006, 
hvor andelen er faldet. En forklaring på dette 
fald er, at indflytningen i dr Byen har betydet 
flere éngangsudgifter, som vedrører indflyt-
ning og ibrugtagning af dr Byen, men som ikke 
direkte vedrører programmerne.
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fiGur 2A

DRs pROgRamspecIfIkke uDgIfteR I 2006 tIl RaDIO, tV Og nye meDIeR fORDelt pÅ pROgRamkategORI, pct. 

præsentation 3%

undervisning 2%

sport 5%

dansk dramatik 18%

Kor og orkestre 10% 

nyheder 21%

oplysning og kultur 15%

Musik 4%

Aktualitet og debat 13%

underholdning 6%

udenlandsk dramatik 3%

pROgRam- Og uDsenDelsesOmkOstnIngeR
figur 2A viser drs programspecifikke udgifter 
fordelt på programkategorier i 2006. figurerne 
2B-2d viser den procentvise fordeling af sende-
timer inkl. genudsendelser på programkategorier 
på henholdsvis tv, analog radio og digital radio i 
2006. der er både stor forskel i, hvad de forskel-
lige medier sender af programkategorier, og 
hvad de forskellige programkategorier koster at 
producere. dansk drama, nyheder og undervisning 
er programkategorier, der er dyre at producere. 

fiGur 2B 

tV-senDetImeR Inkl. genuDsenDelse I 2006 fORDelt pÅ pROgRamkategORI, pct. 

præsentation 3%

undervisning 3%

sport 4% 

Musik 4%

nyheder 9%

underholdning 4%

oplysning og kultur 29%

Aktualitet og debat 15%

dansk dramatik 4%

udenlandsk dramatik 25%

derimod kan indkøbt udenlandsk drama være 
op til 50 gange billigere end egenproducerede 
programmer produceret internt i dr eller af 
eksterne produktionsselskaber. 

sammenholder man figurerne 2A-2d ses, at 21 
pct. af de programspecifikke omkostninger går til 
programtypen nyheder og finansierer de direkte 
omkostninger til 4 pct. af de samlede digitale 
sendetimer, 8 pct. af radiosendetimerne og 9 pct. 
af de samlede tv-sendetimer. 
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fiGur 2d

DIgItale RaDIOsenDetImeR I 2006 fORDelt pÅ pROgRamkategORI, pct. 

nyheder 4%

sport 4% 

oplysning og kultur 7%

dramatik og fiktion 4%

underholdning 2%

Musik 79%

fiGur 2C

analOge RaDIOsenDetImeR Inkl. genuDsenDelse I 2006 fORDelt pÅ pROgRamkategORI, pct. 

præsentation 3%

sport 2% 

dramatik og fiktion 1%

oplysning og kultur 13%

nyheder 8%

underholdning 12%

Musik 23%

Aktualitet og debat 38%

ikke alle program- og udsendelsesudgifter 
fordeles på programtyper, f.eks. kræver en 
udsendelse både studiefaciliteter, kameraer 
og redigeringsudstyr, og udgifter til den del af 
programmet er ikke fordelt på programtyper.  i 
2006 var 30 pct. af program- og udsendelses-
udgifterne ikke programspecifikke.  de pro-
gramspecifikke udgifter er de udgifter, der går 
direkte til at lave det specifikke program, f.eks. 
løn til journalister og teknikere eller driftsom-

kostninger, der direkte vedrører programmet.  
programkategorierne opdeler sendetimerne på 
samme måde på alle drs medier. opgørelsen kan 
ikke sammenlignes med radioens formålsforde-
ling i public service-redegørelsen. det skyldes 
forskellige opgørelsesmetoder, bl.a. indgår de ni 
forskellige regionale radiosendeflader ni gange 
i radioens analoge sendetimer ovenfor. det bety-
der en relativ stor andel af programkategorien 
Aktualitet og debat.
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DRs egenpRODuktIOn 
dr har en stor egenproduktion af programmer 
og aktiviteter. samlet set udgør de egenprodu-
cerede sendetimer 66 pct. af førstegangssendte 
tv-sendetimer og stort set alle de analoge 
radiosendetimer inkl. genudsendelser. omkostnin-
gerne til egenproduktion er her opg jort som den 
interne programhandel, der svarer til ca. 91 pct. 
af de programspecifikke omkostninger. 

omkostningerne til egenproducerede program-
mer og aktiviteter (intern handel) fordeler sig 
med 51 pct. til tv-produktion, 44 pct. til radio-
produktion og 5 pct. til nye medier inkl. dAB- og 
netkanaler (figur 3).
Årsagen til, at TV har en relativ lille andel af 
udgifterne, er, at TV har et stort køb af program-
mer eksternt. 
 

InteRn pROgRamHanDel – egenpRODuceRet pROgRamøkOnOmI 

fiGur 3 

uDgIfteR tIl egenpRODuktIOn fORDelt pÅ meDIe, pct.

nye medier 4%

dAB- og netkanaler 1%

radio 44% 

TV 51%

TABEL 5

DRs egenpRODuktIOn I peRIODen 2004-2006, 

faste pRIseR, InDeks

   2004 2005 2006

dAB- og netkanaler  100,0 98,3 104,3

TV   100,0 103,4 102,1

nye medier  100,0 106,0 102,5

DR egenproduktion i alt  100,0 103,2 102,2

2004 = indeks 100

udviklingen i udgifter til egenproduktion har væ-
ret svagt stigende i perioden 2004-2006 (Tabel 
5), ligesom der i samme periode har været en 
stigning i sendetimer (figur 1). særligt udgif-
terne til dAB- og netkanaler er steget og følger 
dermed udviklingen i sendetimer på de digitale 
kanaler (figur 1). 

forlods til programafdelingerne eller fordelt til 
centrale støttefunktioner, herunder udgifter til 
generel ledelse, administration, juridisk råd-
givning, økonomi, personale, licensopkrævning, 
uddannelse, vedligehold, el, vand og varme.  End-
videre indgår der ikke omkostninger til en række 
aktiviteter, som er programvendte, men ikke kan 
tilknyttes et specifikt program, herunder om-
kostninger til nyhedsbureauer, nyhedsresearch 
samt musik og medier (diskoteket). 
den interne handel i 2004 er korrigeret med 
radioavisen, der i 2004 ikke blev håndteret som 
programhandel, men som budgetflytning efter 
den gamle model.

intern handel med programmer som regnskabs-
tal blev indført i 2004. Tidligere finansierede man 
programmerne ved at flytte programbudget-
terne. den interne handel er et regnskabstal, der 
viser, hvor store udgifter chefredaktionerne har 
haft ved køb af programmer i programafdelin-
gerne internt i dr.  programhandelen udgør det 
mellem chefredaktionen og den producerende 
afdeling aftalte budget/pris for det enkelte 
program. 
den interne programhandel er udtryk for den del 
af programmidlerne, som dr har valgt årligt at 
handle internt med. En række omkostninger ind-
går ikke i programhandelen, men er enten fordelt 
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yngRe Og fæRRe ansatte 
dr havde i 2006 i alt 3.530 ansatte, opg jort som 
fuldtidsstillinger. det er 51 færre fuldtidsansatte 
end i 2005. faldet i fuldtidsansatte er bl.a. en 
følge af den økonomiske handlingsplan, der blev 
vedtaget i efteråret 2005. Handlingsplanen betød 
besparelser på 95 mio. kr. over to år, og samlet en 
nedlæggelse af 91 stillinger i 2006 og 2007 (Tabel 7).

figur 4 viser udviklingen i årsværk (ekskl. elever, 
dr Byen og fratrædelser). i perioden 2002-2006 

er antallet af fuldtidsansatte 
faldet med 3 pct., og der er 
blevet flere unge og færre 
ældre blandt både de varigt og 
de tidsbegrænsede ansatte 
(Tabel 6). Blandt de fastansatte 
og tidsbegrænsede ansatte i 
2006 var der 41 pct. kvinder og 

59 pct. mænd, og fordelingen mellem mænd og 
kvinder har været stabil i hele perioden. 

der blev i 2006 ansat 377 nye medarbejdere 
(fastansatte eller tidsbegrænsede ansatte), 
hvilket svarer til en personaleudskiftning på 12 

pct. af det samlede antal tidsbegrænsede og 
fastansatte medarbejdere.  

Hvis man sammenholder drs egenproducerede 
sendetimer (figur 1) med antallet af årsværk 
(figur 4), ser man, at dr har produceret flere 
sendetimer med færre ansatte i perioden 2002-
2006.

fiGur 4

ÅRsVæRk 2002-2006

(EKsKL. ELEVEr, dr ByEn oG frATrÆdELsEr)

 110

 105

 100

 95

  90

  2002 2003 2004 2005 2006

2002 = indeks 100

TABEL 6

ÅRsVæRk 2002-2006 (alDeRsfORDelt), InDeks*

   2002 2003 2004 2005 2006

under 30 år  100 93 97 96 104

30-44 år  100 106 115 106 107

45-54 år  100 94 93 92 90

55 eller derover  100 92 95 95 87

Årsværk ialt  100 98 103 100 97

2002 = indeks 100

*) Varigt og tidsbegrænset ansatte (ekskl. freelance)

TABEL 7

antal ÅRsVæRk 2002-2006

   2002 2003 2004 2005 2006

Varigt ansatte  2.721 2.576 2.644 2.600 2.461

Tidsbegrænset ansatte, freelancere mv.  632 712 820 825 885

I alt  3.353 3.288 3.464 3.425 3.346

Elever  122 109 119 110 108

Antal fratrædelsesordninger  64 140 50 46 76

I alt  3.539 3.537 3.633 3.581 3.530

Heraf dr Byen og dr Byens teknologiprojekt  32 59 66 72 56

blanDt De fast-
ansatte og tiDs-
begRænseDe  
ansatte haR DR 
41 pct. kvinDeR 
og 59 pct. MænD
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fORbRuget af DR
i 2006 anvendte 4,1 mio. eller 92 pct. af alle 
danskere over 15 år hver dag drs tilbud (Tabel 8, 
daglig dækning). i løbet af en uge brugte 99 pct. 
af danskerne dr enten via nettet, tv eller radio. 
på en gennemsnitlig uge i 2006 så 81 pct. af dan-
skerne over 3 år dr TV, mens 83 pct. af dansker-
ne over 12 år hørte dr radio. der var gennem-
snitligt 1 mio. unikke brugere på www.dr.dk.

dr producerer mange forskellige programmer 
både til forskellige sendeflader og til helt forskel-
lige målgrupper. på Top 5 på tv-siden topper 
dansk drama både i forhold til mange seere og 
en høj kvalitetsvurdering. samtidig er dansk tv-
drama også suverænt den programtype, der er 
dyrest at producere. Tabellerne 9A til 9d viser de 

programmer, der 
har flest lyttere, 
flest seere, højeste 
kvalitetsvurdering 
på tv og de dr.dk 
sider, der har flest 
unikke brugere på 
nettet.

TABEL 8

bRugeRe af DR 

proCEnT  2004 2005 2006

dr TV gns. ugentlig dækning1 85% 83% 81%

dr radio gns. ugentlig dækning2 81% 82% 83%

Hele dr gns. daglig dækning3 92% 93% 92%

Mio. pErsonEr

netradio gns. ugentlig dækning4 0,140 0,149 0,139

dr.dk unikke brugere pr. uge4  0,815 0,977 1,070

Hele dr gns. daglig dækning3 4,042 4,103 4,078

potentielle dr brugere over 3 år 5,192 5,205 5,217

potentielle dr brugere over 15 år 4,380 4,393 4,412

1) danskere over 3 år, kilde: Gallup TV-Meter, definition: set min. 15 min. 

inden for en uge  

2) danskere over 12 år, kilde: Gallup radioindex, definition: Lyttet min. 15 

min. inden for en uge  

3) danskere over 15 år, Kilde: MEGAfon cati undersøgelse

 4) Alle danskere, kilde: Tns Metrix

TABEL 9A

tOp 5 tV – flest seeRe I 2006   sEErTAL i

nr. TiTEL  KAnAL VurdErinG Tusind

1 KrøniKEn  dr1 4,5 2.375

2 MATAdor  dr1 4,4 1.514

3 EM HÅndBoLd:   dr1  1.375

 dAnMArK - sErBiEn/MonTEnEGro (m)

4 ørnEn  dr1 4,3 1.304

5 EM HÅndBoLd:  dr1 3,7 1.294

 dAnMArK-rusLAnd (m)

TABEL 9B

tOp 5 tV – Højeste VuRDeRIng I 2006  sEErTAL i

nr. TiTEL  KAnAL VurdErinG Tusind

1 VorEs sEnsoMMEr  dr1 4,6 570

2 KrøniKEn  dr1 4,5 2.375

3 niELs HAusGAArd sHoW ’06 dr1 4,4 602

4 MATAdor  dr1 4,4 1.514

5 dEn LiLLE prins - dÅBEn dr1 4,4 881

TABEL 9C

tOp 3 RaDIO pR. kanal- flest lytteRe I 2006 dAGLiG 

    dÆKninG,

     LyTTErTAL

nr. TiTEL   KAnAL i Tusind

1 p1 MorGEn   p1 289

2 oriEnTErinG   p1 127

3 ALLE TidErs HisToriE   p1 124

1 p2 MorGEnMusiK   p2 114

2 AMAdEus   p2 71

3 TorsdAGs rEprisE   p2 56

1 Go MorGEn p3   p3 755

2 MAds oG MonopoLET   p3 555

3 VErdEns BEdsTE forMiddAG  p3 476

1 rEGionAL MorGEn, HVErdAG  p4 1.470

2 rEGionAL MorGEn, WEEKEnd  p4 1.061

3 CAfÉ HACK   p4 648

1 12:00 rAdioAVisEn (p1 og p4)  radioaviser 669

2 08:00 rAdioAVisEn (p4)  radioaviser 644

3 07:00 rAdioAVisEn (p4)  radioaviser 620

Kilde: Gallups radioindex: dækning daglig i 1000 blandt danskere 12 år+

TABEL 9d

tOp 5 DR.Dk 

– gns. antal ugentlIge unIkke bRugeRe I 2006  

nr. TiTEL   uniKKE BruGErE

1 forsidEn    518.768

2 nyHEdEr1    269.511

3 sKuM2    188.746

4 proGrAMoVErsiGTEn    145.367

5 nETrAdio    139.125

1) nyheder dækker også over brugen af dr.dk/nyheder, dr.dk/sporten og 

diverse nyhedsudsendelsers stamsider

2) skum dækker udover selve skum-communitiet også over andre ung-

domsrettede satsninger som dr.dk/satire og dr.dk/spil

i løbet af  
en uge bRugte  
99 pct. af  
DanskeRne DR  
enten via  
nettet, tv  
elleR RaDio.
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dr har ansvaret for opkrævning af radio/tv-li-
censen i danmark. det betyder, at de samlede 
licensindtægter indbetales til dr Licens. Herefter 
fordeler dr licensmidlerne efter de retningslinjer, 
der er fastsat i medieaftalen.

Andelen af licensmidler til TV 2/regionerne og 
Kulturministeriet afregnes som et fast årligt be-
løb, der er fastsat i medieaftalen. Beløbene skal 
afregnes fuldt ud uanset de samlede licensind-
tægters størrelse. da der er tale om faste årlige 
beløb, har TV 2-regionerne ikke tilgodehavender 
i de udestående licensdebitorer. i Tabel 10 vises 
det samlede licensregnskab for 2006. 

Licensregnskabet viser et resultat før overførs-
ler på i alt 3.651,7 mio. kr., og det er en stigning på 
128,7 mio. kr. eller 3,7 pct. i forhold til 2005. stig-
ningen skyldes, at dr i 2006 har hævet antallet 
af licenser gennem forskellige licenskampagner, 
samt at licensen for farve-tv er steget fra 1.020 
til 1.045 kr. og licensen for sort/hvid fra 655 til 
670 kr. pr. halvår.

Af årets resultat før overførsler modtog TV 2s 
regionale virksomheder i alt 390 mio. kr. og Kul-
turministeriet 40 mio. kr.  der er overført 3.085,0 

mio. kr. til dr, hvilket er 40 mio. kr. lavere end for-
udsat i medieaftalen. i 2004 fik dr overført 80,0 
mio. kr. i ekstraordinære licensmidler vedrørende 
2005 og 2006. de 80 mio. kr. var oprindeligt til-
tænkt TV 2, som efter privatiseringen i 2005 ikke 
modtager licensmidler. Af de 80 mio. kr. har dr 
indtægtsført 40 mio. kr. i 2005, 
mens de resterende 40 mio. kr. 
er blevet indtægtsført i 2006. 
Hertil kommer 14 mio. kr., som 
er den i 2006 frigivne del af de i 
alt 75 mio. kr., der i medieafta-
len blev givet til at digitalisere 
drs radio- og tv-arkiver.

Efter fordelingen af licensindtægterne for året 
er der 136,7 mio. kr. i overskydende licensmidler. 
Ved indgåelse af medieaftalen 2007-2010 blev 
der forventet et merprovenu på 75 mio. kr. i 2005 
og 2006, i alt 150 mio. kr. det fremgår af den nye 
medieaftale, at 75 mio. kr. heraf skal anvendes 
til at etablere en public service-pulje, og at de 
resterende 75 mio. kr. skal tilføres dr til at finan-
siere digitalisering af drs radio- og tv-arkiver. 
det resterende merprovenu i 2006 på 61,7 mio. kr. 
fordeles af kulturministeren efter drøftelse med 
aftaleparterne.

TABEL 10            

lIcensRegnskab 2006           Ændring

Mio. Kr. LøBEndE prisEr 2002 2003 2004 2005 2006 2006-05

Licensindtægter 4.254,6 4.346,2 4.545,0 4.420,8 4.571,4 150,6

Heraf opkrævet moms 846,4 864,6 905,5 877,6 907,4 29,8

Indtægter i alt 3.408,2 3.481,6 3.639,5 3.543,2 3.664,0 120,8

regulering af hensættelser til tab på licensdebitorer 66,3 70,1 73,2 48,4 43,2 -5,2

finansielle indtægter 26,3 34,6 33,1 28,3 30,9 2,7

Resultat før overførsler 3.368,1 3.446,1 3.599,4 3.523,0 3.651,7 128,7

overført til dr 2.764,7 2.886,1 3.065,0 3.010,0 3.085,0 75,0

overført til TV 2-regionerne 565,4 520,0 445,0 385,0 390,0 5,0

overført til Kulturministeriet 38,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0

overskydende licensmidler 0,0 0,0 49,4 88,0 136,7 48,7

Overført i alt 3.368,1 3.446,1 3.599,4 3.523,0 3.651,7 128,7

licensRegnskab

stigningen i  
licensinDtægteR 
skylDes, at DR 
haR hævet  
antallet af  
licenseR genneM 
licenskaMpagneR
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lIcensafgIfteR
Licensen følger angivelsen i Licensbekendtgørel-
sen. i 2006 kostede en husstandslicens til farve-
tv 1.045 kr. pr. halvår, en sort/hvid-licens 670 kr. 
og radiolicens alene 160 kr.

OmkOstnIngeR tIl lIcensOpkRæVnIng
dr afholdt i 2006 direkte omkostninger til licen-
sopkrævning for 47,4 mio. kr. omkostningerne 
vedrører egentlig licensopkrævning og licens-
kampagner. indirekte omkostninger til dækning af 
administration, edb mv. indgår ikke.

ny meDIeaftale
Med indgåelse af den nye medieaftale for 2007-
2010 indføres der som nævnt en medielicens, og 
den nuværende radiolicens bevares. Medielicen-
sen omfatter alle apparater, 
der er i stand til at modtage 
billedprogrammer og -tjenester, 
herunder computere og visse 
mobiltelefoner. for husstande 
dækker medielicensen alle 
licenspligtige apparater i den 
pågældende husstand, og licensen vil blive opkræ-
vet efter det tilmeldingsprincip, som gælder for 
den nuværende licensordning. Tabel 11 viser den 
nye medielicens i 2007.

i medieaftalen for 2007-2010 bliver bidragene 
til TV 2/regionerne og Kulturministeriet fortsat 
afregnet som et fast årligt beløb, der er fastsat 
i medieaftalen. Beløbene skal afregnes fuldt ud 
uanset de samlede licensindtægters størrelse.

TABEL 11

ny meDIelIcens 2007, kR.

    HALVÅrLiGT HELÅrLiGT

HussTAndE:

Medielicens   1.075 2.150

radiolicens   160 320

ErHVErV:

Medielicens   755 1.510

i 2006 kosteDe en  
husstanDslicens  
til faRve-tv  
1.045 kR. pR. 
halvÅR

DR ÅRsRappoRt 2006
økonoMi
licensRegnskab
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Medier ◊

info ◊

oRakleRne

tv/
DR2

’oRakleRne’ eR et MusliMsk kvinDe-
talkshoW pÅ DR2, hvoR DeR Diskute-
Res DileMMaeR, soM eR hentet fRa 
inteRvieWs MeD MusliMske kvinDeR og 
RÅDgivningssites, og Mange af DeM 
hanDleR oM at væRe MusliM i DanMaRk 
og have et ben i hveR af to kultu-
ReR. væRten louise ReuMeRt styReR 
DiskussioneRne, og efteR uDsenDel-
seRne kan Man DebatteRe viDeRe pÅ 
DR.Dk/oRakleRne – bÅDe MeD ’oRak-
leRne’ og anDRe bRugeRe. 

bRugeRs
favoRit
◊

2/
Dig og Mig
tv/DR1

3/
MaDs & Monopolet
RaDio/p3

1/
oRakleRne
tv/DR2

4/
foRbRyDelsen
tv/DR1

5/
satiRe
Web/DR.Dk

bRugeRs
play- 
liste
◊

tRine/
36 ÅR
pæDagog
vojens
gift
2 bøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

toRsDagskonceRt

RaDio/
p2

’toRsDagskonceRten’ eR et af DRs 
ælDste pRogRaMMeR. inDtil Åbningen 
af Det nye DR-konceRthus i øRestaD 
foRegÅR konceRteRne i RaDiohusets 
konceRtsal, og De tRansMitteRes 
DiRekte pÅ p2. uDvalgte væRkeR, 
spillet veD ’toRsDagskonceRten’, 
kan poDcastes fRa DR.Dk.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
21 sønDag
tv/DR1

3/
jeRsilD & spin
tv/DR2

4/
RaDioavisen
RaDio/p1

1/
toRsDagskonceRt
RaDio/p2

5/
foDbolDnyt
Web/DR.Dk

bRugeRs
play- 
liste
◊

toRben/
57 ÅR
pRakt. læge
væRløse
gift
3 bøRn
1 baRnebaRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

tv/
DR1

DeR eR MasseR af Musik og histoRieR 
foR De MinDste, nÅR siguRD baR-
Rett sætteR sig veD klaveRet i sin 
bjøRnetiMe pÅ DR1. pÅ DR.Dk/oline 
kan Man blanDt DRs Mange tilbuD til 
bøRn ogsÅ finDe ‘siguRDs bjøRne-
tiMe’. og heR kan Man lege viDeRe 
MeD siguRD og De Mange spil, han 
pRæsenteReR.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
baMses billeDbog
tv/DR1

3/
oline
Web/DR.Dk

1/
siguRDs 
bjøRnetiMe
tv/DR1

4/
natuRpatRuljen
Web/DR.Dk

josefine/
4 ÅR
bøRnehave
hviDovRe

5/
DR oline
RaDio/Dab

bRugeRs
play- 
liste
◊

bRugeR
◊

siguRDs  
bjøRnetiMe

Web/
DR.Dk
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MeDieR ◊

bRugeRs
favoRit
◊

info ◊

jeRsilD & spin

tv/
DR2

nye MeDieR/
poDcast

jens olaf jeRsilD og eks-spinDok-
toReRne lotte hansen og henRik 
QvoRtRup afkoDeR hveR løRDag aften 
ugens politiske MeDiebilleDeR. jens 
olaf jeRsilD MoDtog i 2006 lanDets 
støRste jouRnalistpRis, Det jouRna-
listiske felloWship. pRogRaMMet kan 
ogsÅ ses og poDcastes fRa DR.Dk/
jeRsilD

bRugeR
◊

bRugeRs
play- 
liste 
◊

2/
hoRisont
tv/DR1

3/
MiMis siDste valg
tv/DR2

1/
jeRsilD & spin
tv/DR2

4/
DeaDline  
2. sektion
tv/DR2

5/
DR2 teMa:
fRiMuReRnes
heMMeligheDeR
tv/DR2

vagn
88 ÅR
pens. obeRst
fReDeRicia
gift
1 baRn
3 bøRnebøRn
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Medier ◊

info ◊

absalons 
heMMeligheD

tv/
DR1

‘absalons heMMeligheD’ eR et jule-
eventyR i 24 afsnit oM Den 12-ÅRige 
cecilies lange og faRefulDe opDa-
gelsesRejse pÅ jagt efteR en heMMe-
ligheD fRa foRtiDen, soM MÅske kan 
helbReDe henDes alvoRligt syge lil-
lesøsteR iDa. DRs tv-julekalenDeR 
fRa 2006, ’absalons heMMeligheD’, 
blev ogsÅ et ekspoRthit, Da seRien 
foReløbig eR solgt til noRge, sve-
Rige, polen og slovenien.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
aMigo
tv/DR1

1/
absalons 
heMMeligheD
tv/DR1

3/
fanDango
tv/DR1

4/
oline
Web/DR.Dk

5/
nøRD
tv/DR1

axel/
6 ÅR
bøRnehaveklasse
silkeboRg

bRugeRs
play- 
liste 
◊

bRugeR
◊
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MaRkus/
11 ÅR
elev, folkeskole
bRønDby

1/
Max/
tv/DR1

2/
spaM/
DR.Dk

3/
tRolDspejlet/
tv/DR1

4/
baRDa/
DR.Dk

5/
absalons 
heMMeligheD/
tv/DR1

bRugeR
◊

bRugeRs
play- 
liste
◊

MeDieR ◊

info ◊

Max

tv/
DR1

Web/
DR.Dk tv

bRugeRs
favoRit
◊

‘Max’ eR histoRien oM en 10-ÅRig 
DReng og hans univeRs af tankeR oM 
væRDieR, MoRal og noRMeR. Max – soM 
spilles af natuRtalentet saMuel 
helleR-seifeRt – unDReR sig oveR, 
hvaD DeR egentlig eR noRMalt, og 
Det bliveR ofte sat pÅ spiDsen, nÅR 
hans foRviRReDe MoR – spillet af 
Mette hoRn – fÅR haM uD i en pinlig 
situation.
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Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 
for dr. Årsrapporten er behandlet og vedtaget 
dags dato.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
Bekendtgørelse om vedtægter for dr, Kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse om adskillelse mellem 
public service-virksomhed og anden virksomhed, 
årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejled-
ninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hen-
sigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæs-
sige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten 
efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, 
der er relevante for at bedømme drs økonomi-
ske forhold. det er derfor vores opfattelse, at 
årsrapporten giver et retvisende billede af drs 
aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af 
resultatet af drs aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 2006.

de supplerende beretninger om drs public 
service-redegørelse, drs organisation og drs 
grønne regnskab er aflagt i overensstemmelse 
med anerkendte retningslinjer herfor. 

Årsrapporten indstilles til kulturministerens 
godkendelse.

København, den 8. maj 2007.

DIRektIOnen
Kenneth plummer, generaldirektør
david Hellemann, økonomidirektør

bestyRelsen 
Mogens Munk-rasmussen, formand
Erling Aaskov, næstformand
finn Aaberg
Aage frandsen
Lone færch
Katrine Winkel Holm
ole Hyltoft
peter Hvid Jensen
Torben dalby Larsen
stig paulsen
Mogens rubinstein
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tIl bestyRelsen I DR 
i vores egenskab af interne revisorer for dr har 
vi revideret årsrapporten for dr for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2006, omfattende 
ledelsesberetning, økonomi, anvendt regnskabs-
praksis, resultatopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for 
dr. Årsrapporten aflægges efter Bekendtgørelse 
om vedtægter for dr, årsregnskabsloven og 
danske regnskabsvejledninger.

leDelsens ansVaR fOR ÅRsRappORten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og af-
lægge en årsrapport, der giver et retvisende bil-
lede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om 
vedtægter for dr, årsregnskabsloven og danske 
regnskabsvejledninger. dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse 
af interne kontroller, der er relevante for at 
udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et 
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl, samt valg og anvendelse af en hen-
sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne.

ReVIsORs ansVaR Og Den uDføRte ReVIsIOn
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har, 
under iagttagelse af de normer og betingelser, 
der er gældende for eksterne uafhængige revi-
sorer, udført vores revision i overensstemmelse 
med danske revisionsstandarder. disse stan-
darder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen med henblik på 
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i årsrapporten. de valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
deringen af risikoen for væsentlig fejlinformation 
i årsrapporten, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor interne kontroller, der er 
relevante for drs udarbejdelse og aflæggelse 

af en årsrapport, der giver et retvisende billede, 
med henblik på at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men 
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af drs interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt en vurdering af den sam-
lede præsentation af årsrapporten. 

det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion.
revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

kOnklusIOn
det er vores opfattelse, at årsrapporten giver 
et retvisende billede af drs aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af 
resultatet af drs aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 
i overensstemmelse med Bekendtgørelse om 
vedtægter for dr, årsregnskabsloven og danske 
regnskabsvejledninger.

København, den 8. maj 2007

eRnst & yOung
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henrik Kofoed, statsautoriseret revisor
Karsten Andersen, statsautoriseret revisor
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tIl kultuRmInIsteRen
Vi har revideret årsrapporten for dr for perio-
den 1. januar - 31. december 2006, omfattende 
ledelsespåtegning, ledelsesberetning (økonomi), 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsop-
gørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter 
Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt 
for dr, Kulturministeriets bekendtgørelse om 
regnskabsmæssig adskillelse mellem public ser-
vice-virksomhed og anden virksomhed, årsregn-
skabsloven samt danske regnskabsvejledninger.

rigsrevisionen kan i forbindelse med notater og 
beretninger til statsrevisorerne tage spørgsmål 
vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til 
yderligere undersøgelser.

leDelsens ansVaR fOR ÅRsRappORten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og 
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med Kulturministeri-
ets bekendtgørelse om vedtægt for dr, Kultur-
ministeriets bekendtgørelse om regnskabsmæs-
sig adskillelse mellem public service-virksomhed 
og anden virksomhed, årsregnskabsloven samt 
danske regnskabsvejledninger. dette ansvar 
omfatter udformning, implementering og opret-
holdelse af interne kontroller, der er relevante 
for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der 
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af 
en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne. Herudover er det ledelsens 
ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsrapporten, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

ReVIsORs ansVaR Og Den uDføRte ReVIsIOn
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores revision i overensstemmelse med 
god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse 
af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt 
bekendtgørelse af lov om revision af statens 

regnskaber mv., som kræver, at vi overholder 
etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i årsrapporten. de valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
deringen af risikoen for væsentlig fejlinformation 
i årsrapporten, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor interne kontroller, der er 
relevante for drs udarbejdelse og aflæggelse 
af en årsrapport, der giver et retvisende billede, 
med henblik på at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men 
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af drs interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt en vurdering af den sam-
lede præsentation af årsrapporten.  revisionen 
omfatter desuden en vurdering af, om der er 
etablerede forretningsgange og interne kontrol-
ler, der i videst mulig omfang sikrer, at de dispo-
sitioner, der er omfattet af årsrapporten, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis.  

det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion.
revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

kOnklusIOn
det er vores opfattelse, at årsrapporten giver 
et retvisende billede af drs aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af 
resultatet af drs aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 
2006 i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse om vedtægt for dr, Kulturmini-
steriets bekendtgørelse om regnskabsmæssig 
adskillelse mellem public service-virksomhed og 
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anden virksomhed, årsregnskabsloven samt dan-
ske regnskabsvejledninger. det er ligeledes vores 
opfattelse, at der er etablerede forretningsgan-
ge og interne kontroller, der i videst mulig omfang 
sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsrapporten, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

eRklæRIng Om uDføRt  
fORValtnIngsReVIsIOn
i forbindelse med den finansielle revision af  drs 
årsregnskab for 2006 har vi foretaget en vur-
dering af, hvorvidt der for udvalgte områder er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af dr, og at oplysningerne i public service-
redegørelsen er dokumenterede og dækkende for 
drs virksomhed i 2006.

leDelsens ansVaR
drs ledelse har ansvaret for, at der etable-
res retningslinjer og procedurer, der sikrer, at 
der tages skyldige økonomiske hensyn ved drs 
forvaltning, og at oplysningerne i public service-
redegørelsen er dokumenterede og dækkende for 
drs virksomhed i 2006. 

ReVIsORs ansVaR Og 
Den uDføRte fORValtnIngsReVIsIOn
i overensstemmelse med god offentlig revisi-
onsskik, jf. bekendtgørelse af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed samt bekendtgørelse af 
lov om revision af statens regnskaber mv., har vi 
for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om 
dr har etableret forretningsgange, der i videst 
mulig omfang sikrer en økonomisk hensigtsmæs-
sig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis 
gennemgået drs public service-redegørelse 
til Kulturministeriet om opfyldelse af public 
service-kontraktens mål og resultater for dr. 
Vores arbejde er udført med henblik på at opnå 
begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de 
udvalgte områder er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i pub-
lic service-redegørelsen er dokumenterede og 
dækkende for drs virksomhed i 2006.  

kOnklusIOn
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke 
blevet bekendt med forhold, der giver os anled-
ning til at konkludere, at forvaltningen i 2006 på 
de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget 
på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at 
oplysningerne i public service-redegørelsen ikke 
er dokumenterede og dækkende for drs virksom-
hed i 2006.  

København, den 8. maj 2007 

RIgsReVIsIOnen

Henrik otbo, rigsrevisor
Henning Madsen, kontorchef
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RegnskabsgRunDlag
Årsrapporten for dr for 2006 er aflagt i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for store virksomheder i regnskabsklasse 
C samt gældende danske regnskabsvejledninger 
og vedtægternes krav.

Årsrapporten for 2006 er aflagt i mio. kr.

anVenDt RegnskabspRaksIs
regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

pRæsentatIOn Og klassIfIkatIOn
for at tilgodese drs specielle karakteristika er 
resultatopgørelsen ikke opstillet i overensstem-
melse med årsregnskabslovens skemakrav.

geneRelt

leasIng
Leasede aktiver, hvor dr reelt opnår de fordele 
og risici, der er forbundet med ejerskabet af 
aktivet, indregnes i balancen til laveste værdi 
af dagsværdi og minimumsleasingydelse un-
der materielle anlægsaktiver. Ved beregning af 
nutidsværdien/minimumsleasingydelser anvendes 
leasingaftalens interne rentefod som diskonte-
ringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. 
finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som 
drs øvrige materielle anlægsaktiver.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som 
operationel leasing. ydelser i forbindelse med 
operationel leasing indregnes i resultatopgørel-
sen over leasingperioden.

OmRegnIng af fRemmeD Valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til 
danske kroner efter transaktionsdagens kurs. 
Gevinster og tab, der opstår mellem transakti-
onsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, ind-
regnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed 
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens valutakurs. forskelle 
mellem balancedagens kurs og transaktionsda-

gens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.

afleDte fInansIelle InstRumenteR
Afledte finansielle instrumenter indregnes første 
gang i balancen til kostpris og måles efterfølgen-
de til dagsværdi. positive og negative dagsvær-
dier af afledte finansielle instrumenter indgår 
henholdsvis i andre tilgodehavender under aktiver 
og i anden gæld under forpligtelser.

Kursregulering af afledte finansielle instrumenter 
indgået til sikring af dagsværdien af indregnede 
finansielle aktiver eller forpligtelser tillægges 
eller fradrages den regnskabsmæssige værdi af 
det sikrede aktiv eller forpligtelsen.

Kursregulering af afledte finansielle instrumen-
ter indgået til sikring af forventede fremtidige 
pengestrømme indregnes i egenkapitalen, indtil 
den sikrede transaktion gennemføres. såfremt 
transaktionen resulterer i et aktiv eller en for-
pligtelse, indregnes den akkumulerede kursregu-
lering i kostprisen på aktivet eller forpligtelsen, 
og såfremt transaktionen resulterer i en indtægt 
eller en omkostning, indregnes den akkumulerede 
kursregulering i resultatopgørelsen sammen med 
den sikrede post.

Kursregulering til dagsværdi af afledte finansielle 
instrumenter, der ikke opfylder betingelserne for 
behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i 
resultatopgørelsen.

skatteR Og afgIfteR
den selvstændige institution dr er i henhold til 
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af 
aktieselskaber mv. undtaget fra skattepligt. dr 
er en fuld moms- og afgiftspligtig virksomhed.

segmentOplysnIngeR
der gives oplysninger om public service og anden 
virksomhed i delregnskabet jf. Bekendtgørelse 
nr. 1327 om den regnskabsmæssige adskillelse 
mellem drs og TV 2s public service-virksomhed 
og anden virksomhed. segmentoplysningerne er 
udarbejdet i overensstemmelse med drs regn-
skabspraksis.

anvenDt RegnskabspRaksis
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for de poster, som indgår i resultat før finan-
sielle poster, foretages fordeling i det omfang, 
posterne direkte eller indirekte kan henføres 
til segmenterne. poster, som fordeles både ved 
direkte og indirekte opgørelse, omfatter pro-
duktionsomkostninger, rettigheder mv., Andre 
eksterne omkostninger, personaleomkostninger 
samt Af- og nedskrivninger af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver. for de poster, som 
fordeles ved direkte opgørelse, sker det ud fra 
fordelingsnøgler fastlagt ud fra segmentets 
træk på nøgleressourcer.

Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægs-
aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, 
herunder immaterielle anlægsaktiver, materielle 
anlægsaktiver og kapitalinteresser i associerede 
virksomheder. omsætningsaktiver omfatter 
lagerbeholdninger samt andre tilgodehavender og 
periodeafgrænsningsposter.

segmentoplysninger omfatter gældsforpligtel-
ser, der er afledt af segmentets drift, herunder 
leverandører af varer og tjenesteydelser, samt 
anden gæld.

DR ÅRsRappoRt 2006
ÅRsRegnskab

anvenDt RegnskabspRaksis 57



de immaterielle og materielle anlægsaktiver af-
skrives lineært over de enkelte aktivers forven-
tede brugstid. Afskrivningsperioden er fastlagt 
således:

ImmateRIelle anlægsaktIVeR:

    fra Til

Edb software   2 år 3 år

mateRIelle anlægsaktIVeR:

    fra Til

Bygninger   14 år 100 år

sendenet   5 år 20 år

Tekniske anlæg   5 år 20 år

Andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar   5 år 20 år

der afskrives ikke på grunde.

Gevinst og tab ved udskiftning af anlægsaktiver 
indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Ge-
vinst og tab beregnes som forskellen mellem salgs-
sum med fradrag af afhændelsesomkostninger og 
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

InDtægteR af kapItalanDele I assOcIeReDe 
VIRksOmHeDeR
i drs resultatopgørelse indregnes den forholds-
mæssige andel af associerede virksomheders 
resultat efter skat under posten indtægter af 
kapitalandele i associerede virksomheder.

fInansIelle pOsteR
finansielle indtægter og omkostninger omfat-
ter renter, omkostninger ved finansiel leasing, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og 
-tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i 
fremmed valuta.

finansielle indtægter og omkostninger indregnes 
i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret.

ResultatOpgøRelsen

lIcensInDtægteR
Licensindtægter omfatter drs andel af den 
fakturerede og periodiserede licens for kalender-
året, reguleret med nedskrivning til imødegåelse 
af tab på tilgodehavender fra licens, indgåede 
beløb på tidligere afskrevne tilgodehavender fra 
licens samt andre finansielle indtægter.

anDRe DRIftsInDtægteR
Andre driftsindtægter indeholder regnskabs-
poster af sekundær karakter i forhold til drs 
hovedaktivitet, herunder salg af medierelaterede 
varer og tjenesteydelser.

pRODuktIOnsOmkOstnIngeR, RettIgHeDeR 
mV.
produktionsomkostninger, rettigheder mv. omfat-
ter de omkostninger, der er medgået til at opnå 
årets programaktivitet, herunder omkostninger 
til køb af programmer, programrettigheder, køb 
af produktionsudstyr, distributionsomkostninger 
til link og sendenet, rejseomkostninger samt re-
gulering af beholdninger af indkøbte og egenpro-
ducerede programmer. dog indgår hovedparten 
af personaleomkostninger særskilt under regn-
skabsposten personaleomkostninger

anDRe eksteRne OmkOstnIngeR
Andre eksterne omkostninger omfatter i hoved-
grupper konsulent- og rådgivningsomkostninger, 
leje- og leasingomkostninger, tab på debitorer 
vedrørende andre driftsindtægter samt offent-
lige skatter og afgifter mv.

peRsOnaleOmkOstnIngeR
personaleomkostninger indeholder lønninger, ga-
ger, pensioner samt andre omkostninger til social 
sikring til såvel fastansatte som freelancere.

af- Og neDskRIVnIngeR af ImmateRIelle Og 
mateRIelle anlægsaktIVeR
Afskrivningerne foretages ud fra en løbende vur-
dering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid 
og scrapværdi. der er ikke indregnet scrapværdi 
på bygninger.
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les til kostpris, omfatter hovedsageligt dr Byen. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

fInansIelle anlægsaktIVeR
Kapitalandele i associerede virksomheder måles 
efter den indre værdis metode. i resultatopgø-
relsen indregnes den forholdsmæssige andel af 
associerede virksomheders resultat.

Associerede virksomheder med negativ regn-
skabsmæssig værdi måles til 0 kr., idet den til den 
negative værdi svarende forholdsmæssige andel 
modregnes i eventuelle tilgodehavender.

de samlede nettoopskrivninger af kapitalandele i 
associerede virksomheder henlægges ved over-
skudsdisponering til posten reserve for nettoop-
skrivning efter indre værdis metode.

neDskRIVnIng af anlægsaktIVeR
den regnskabsmæssige værdi af såvel immate-
rielle som materielle anlægsaktiver gennemgås 
årligt for at afgøre, om der er indikation af værdi-
forringelse udover det, som udtrykkes ved normal 
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages 
nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som 
den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapital-
værdien. såfremt det ikke er muligt at fastsætte 
genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, 
vurderes nedskrivningsbehovet for den gruppe af 
aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvin-
dingsværdien.

VaRebeHOlDnIngeR
Varebeholdninger omfatter handelsvarer, ind-
købte og egenproducerede programmer samt 
programrettigheder.

Handelsvarer måles til kostpris på grundlag af 
fifo-princippet. Kostprisen omfatter købspris 
med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. for 
varer, hvor kostprisen overstiger den forventede 
salgspris med fradrag af ukurans og salgsom-
kostninger, foretages nedskrivning til denne 
lavere nettorealisationsværdi.

indkøbte og egenproducerede programmer måles 
til kostpris med fradrag af ukurans. Kostprisen 
omfatter købspris med tillæg af hjemtagelses-
omkostninger samt øvrige direkte omkostninger 
tilknyttet anskaffelsen.

Kostprisen for egenproducerede programmer 
omfatter herudover tillige tillæg af indirekte 
produktionsomkostninger. indirekte produktions-
omkostninger omfatter indirekte løn og materia-
ler samt vedligeholdelse og afskrivninger på de i 
processen benyttede maskiner samt bygninger 

balancen

ImmateRIelle anlægsaktIVeR
immaterielle anlægsaktiver omfatter edb-soft-
ware og edb-software under udvikling. udviklings-
omkostninger, der ikke opfylder kriterierne for 
indregning i balancen, indregnes som omkostnin-
ger i resultatopgørelsen i takt med, at omkost-
ningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger eller nedskrivning til genindvindingsværdi, 
såfremt denne er lavere end den regnskabs-
mæssige værdi. Kostprisen omfatter anskaffel-
sesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er 
klar til at blive taget i brug. for egne fremstillede 
aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 
omkostninger til lønforbrug, materialer, kompo-
nenter og underleverandører.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives ef-
ter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet lineært 
over den periode, hvori det forventes at frem-
bringe økonomiske fordele.

mateRIelle anlægsaktIVeR
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og 
bygninger, sendenet, tekniske anlæg og andre 
anlæg, driftsmateriel og inventar samt materielle 
anlægsaktiver under udførelse.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive 
taget i brug. for egne fremstillede aktiver omfat-
ter kostprisen direkte og indirekte omkostninger 
til lønforbrug, materialer, komponenter og under-
leverandører.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og op-
fylder betingelserne for finansiel leasing, behand-
les efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Materielle anlægsaktiver under udførelse, der må-
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Hensat forpligtelse vedrørende salg af ejendom-
me omfatter sandsynlige omkostninger i forbin-
delse med salget af TV-Byen og radiohuset.

Andre hensatte forpligtelser omfatter sandsyn-
lige omkostninger i forbindelse med verserende 
voldgiftssager, retssager mv.

fInansIelle gælDsfORplIgtelseR
rentebærende gældsforpligtelser, der ved låne-
optagelsen forventes holdt til udløb, indregnes 
ved lånoptagelsen til det modtagne provenu efter 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. i 
efterfølgende perioder måles gælden til amorti-
seret kostpris opg jort på basis af den effektive 
rente på lånoptagelsestidspunktet, således at 
forskellen mellem provenuet og den nominelle 
værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen 
over låneperioden.

øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, svarende til den nominelle gæld.

leasIngfORplIgtelseR
den kapitaliserede restleasingsforpligtelse 
indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, 
og leasingydelsens rentedel omkostningsføres 
løbende i resultatopgørelsen.

peRIODeafgRænsnIngspOsteR
periodeafgrænsningsposter indregnet under 
forpligtelser omfatter modtagne betalinger ved-
rørende indtægter i efterfølgende år.

eVentualaktIVeR Og -fORplIgtelseR samt 
anDRe økOnOmIske fORplIgtelseR
Eventualaktiver indregnes ikke i balancen, men 
oplyses alene i noterne.

forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, 
men hvor det ikke er muligt at opgøre størrelsen 
af forpligtelsen, anses som en eventualforplig-
telse. Eventualforpligtelser oplyses i noterne.

Andre økonomiske forpligtelser omfatter ydelser 
på operationelle leasingkontrakter samt lejefor-
pligtelser, som er opført under eventualforplig-
telser mv.

og udstyr. Eventuelle låneomkostninger indgår 
ikke i de indirekte produktionsomkostninger.

Egenproducerede programmer omkostningsføres 
ved førstegangsudsendelse. såfremt program-
met forventes genudsendt omkostningsføres 75 
pct. ved førstegangsudsendelse, og de resteren-
de beløb omkostningsføres ved genudsendelse 
eller ved udløb af rettighed. 

programrettigheder omfatter danske samt 
udenlandske radio- og tv-rettigheder. indkøbte 
rettigheder bliver afskrevet 100 pct. ved første-
gangsudsendelse.

i programlageret indgår forudbetalinger på pro-
grammer og rettigheder. restforpligtelsen på ud-
sendelsesklare programmer, der indgår i program-
lageret, indregnes som forpligtelse i balancen.

produktioner, der ikke forventes at blive udsendt, 
omkostningsføres.

tIlgODeHaVenDeR
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris 
eller en lavere nettorealisationsværdi, opg jort på 
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 
tilgodehavender samt for tilgodehavender fra 
salg tillige med en generel nedskrivning baseret 
på drs erfaringer fra tidligere år.

peRIODeafgRænsnIngspOsteR
periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår. dette udgør 
typisk forudbetalte omkostninger vedrørende løn, 
husleje, ejendomsskatter og systemlicenser.

VæRDIpapIReR
Værdipapirer, indregnet under omsætningsakti-
ver, omfatter børsnoterede obligationer, der må-
les til dagsværdi på balancedagen, hvilket svarer 
til børskursen.

Hensatte fORplIgtelseR
Hensatte forpligtelser indregnes, når dr som 
følge af en begivenhed indtruffet før eller på ba-
lancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, 
og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et 
forbrug af drs økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet 
senere end et år fra balancedagen, måles til nu-
tidsværdien af de forventede betalinger.

pensionsforpligtelser indregnes på baggrund af 
den aktuarmæssigt opg jorte pensionsforpligtel-
se samt under hensyntagen til pensionskassens 
aktiver. der foretages endvidere en årlig vurde-
ring af andre pensionsforpligtelser.
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pengestRømsOpgøRelsen

pengestrømsopgørelsen viser drs pengestrømme 
for året opdelt på drifts-, investerings- og finan-
sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt 
drs likvider ved årets begyndelse og slutning.

pengestRøm fRa DRIftsaktIVItet
pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som 
resultatet reguleret for ikke-kontante resultat-
poster som af- og nedskrivninger, ændringer i drifts-
kapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt 
hensatte forpligtelser. driftskapitalen omfatter 
omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforplig-
telser, dog eksklusive de poster, der indgår i likvider.

pengestRøm fRa InVesteRIngsaktIVItet
pengestrømme fra investeringsaktiviteten om-
fatter pengestrømme fra køb og salg af immate-
rielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

pengestRømme fRa fInansIeRIngsaktIVItet
pengestrømme fra finansieringsaktiviteten om-
fatter pengestrømme fra optagelse og tilbage-
betaling af langfristede gældsforpligtelser samt 
kortfristet andel heraf.

lIkVIDeR
Likvider omfatter likvide beholdninger, kassekre-
ditfaciliteter samt værdipapirer.

RegnskabspRaksIs Ikke-fInansIelle Data

medarbejdere:
 fastansatte og tidsbegrænset ansatte med-

arbejdere i dr for året bliver opg jort som antal-
let af beskæftigede i december måned. Antallet 
af fuldtidsstillinger/årsværk bliver beregnet som 
antallet af normaltimer med løn i december delt 
med 160,33. 

arbejdsmiljø: 
 Antallet af arbejdsulykker er alle indberetnin-

ger fra medarbejdere til arbejdsmiljørådgivnings-
funktionen i dr. 

 Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser 
knyttes til det år, hvor ulykken er sket eller lidel-
sen begyndt.  
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gRønt Regnskab

i drs grønne regnskab (side 138) opgøres forbrug 
af energi (el, varme, gas, benzin og diesel), forbrug 
af vand samt mængde og håndtering af affald. 

energi: 
 Elforbruget opgøres ved månedlige manuelle 

eller fjernaflæste måleraflæsninger for drs 
matrikler, herunder også lejemål. samlet årsfor-
brug opgøres som det akkumulerede forbrug for 
samtlige matrikler.

 Varmeforbruget opgøres ved månedlige må-
leraflæsninger. samlet årsforbrug opgøres som 
det akkumulerede forbrug for samtlige matrikler. 
Varmeforbruget korrigeres for graddage i hen-
hold til den officielle ELo-ordning. Graddage-kor-
rektion foretages på baggrund af Energi Ledelses 
ordningens (ELo) officielle graddage-tal. 

 Gasforbruget opgøres ved månedlige aflæs-
ninger eller indberetning fra forsyningsselskab. 
samlet årsforbrug opgøres som det akkumule-
rede forbrug for samtlige matrikler.

 Benzinforbrug omfatter benzin købt via 
benzinkort direkte til drs vogne samt forbrug til 
arbejdsrelateret kørsel i medarbejdernes egne 
biler. Benzin indkøbt på drs benzinkort indberet-
tes årligt af benzinselskaberne til dr.  forbrug til 
arbejdsrelateret kørsel i medarbejdernes egne 
biler opgøres på baggrund af samlede årlige op-
gørelser af udbetalte kilometerpenge til medar-
bejderne.

 dieselforbrug omfatter diesel købt direkte 
via benzinkort til drs vogne samt forbrug til 
taxakørsel. diesel indkøbt på drs benzinkort 
indberettes årligt af benzinselskaberne til dr.  
forbrug i forbindelse med taxakørsel opgøres 
som summen af taxaselskabernes indberetning af 
kørte km på drs taxaboner divideret med taxa-
branchens gennemsnitstal for taxavognes kørte 
km pr. liter diesel.

Vand:
 Vandforbrug opgøres ved månedlige aflæsnin-

ger af vandforbruget. samlet årsforbrug opgøres 
som det akkumulerede forbrug for samtlige 
matrikler. for de af drs regionale enheder, som 
er placeret i lejede ejendomme med andre lejemål, 

estimeres vandforbruget ved at opgøre antallet 
af medarbejdere og gange dette med det gen-
nemsnitlige vandforbrug for drs øvrige distrikter.

affald:
 det samlede mængde affald opgøres som 

mængden af affald til genanvendelse, forbræn-
ding, deponi og til specialbehandling. Genan-
vendelsesprocenten opgøres som mængden af 
affald til genanvendelse i forhold til den samlede 
mængde.

 Affaldsmængderne opgøres på baggrund 
af leverandørernes indberetning af indvejede 
mængder på modtagestationer. 

 i nogle regionale enheder vejes dagrenova-
tion ikke, idet tømningen indgår i den kommunale 
ordning. for disse beregnes affaldsmængden på 
baggrund af affaldsbranchens nøgletal for vægt 
for den pågældende beholdertype ganget med 
antal tømninger pr. år.
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ResultatopgøRelse

1.januaR - 31.DeceMbeR

Mio. Kr.    note 2006 2005

Licensindtægter    1 3.139,0 3.094,4

Andre driftsindtægter    2 270,3 318,5

produktionsomkostninger, rettigheder mv.    3 854,0 890,2

Andre eksterne omkostninger    4 575,5 424,4

bruttoresultat     1.979,8 2.098,3

personaleomkostninger    5 1.795,2 1.797,5

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver    6 316,3 210,1

 Resultat af primær drift     -131,7 90,7

indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder    11 19,9 5,6

Andre finansielle indtægter    7 54,2 86,7

øvrige finansielle omkostninger    8 103,5 102,4

Årets resultat     -161,1 80,6

Resultatdisponering

Årets resultat foreslås fordelt således:

reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode     19,9

overført resultat     -181,0

I alt     -161,1  
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balance

pR. 31. DeceMbeR

aktIVeR

Mio. Kr.    note 2006 2005

Edb-software     85,1 127,8

Edb-software under udvikling     138,8 87,9

Immaterielle anlægsaktiver    9 223,9 215,7

Grunde og bygninger     2.343,1 678,0

sendenet     84,6 101,7

Tekniske anlæg     526,8 125,8

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     93,4 91,3

Materielle anlægsaktiver under udførelse     2.548,9 3.269,4

materielle anlægsaktiver    10 5.596,8 4.266,2

Kapitalandele i associerede virksomheder    11 149,2 116,3

Andre tilgodehavender    12 50,0 36,7

finansielle anlægsaktiver     199,2 153,0

anlægsaktIVeR     6.019,9 4.634,9

Handelsvarer     13,0 11,1

programlager    13 475,8 461,9

Varebeholdninger     488,8 473,0

Tilgodehavender fra licens    14 269,8 263,0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser     37,0 46,6

Tilgodehavender hos associerede virksomheder     0,0 1,5

Andre tilgodehavender     164,9 237,5

periodeafgrænsningsposter     51,6 63,5

tilgodehavender     523,3 612,1

Værdipapirer     110,9 571,6

likvide beholdninger     36,3 38,1

OmsætnIngsaktIVeR     1.159,3 1.694,8

aktIVeR I alt     7.179,2 6.329,7
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passIVeR

Mio. Kr.    note 2006 2005

reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode     20,4 9,5

øvrige reserver     -51,6 -24,3

overført resultat     1.140,8 1.320,3

egenkapItal     1.109,6 1.305,5

                          

Hensættelse til pension og lignende forpligtelser    15 560,1 575,4

Hensættelse vedr. forpligtelser ved salg af ejendomme    16 24,7 30,7

Andre hensatte forpligtelser    17 155,4 22,2

Hensatte fORplIgtelseR     740,2 628,3

Kreditinstitutioner    18 3.019,1 2.455,4

langfristede gældsforpligtelser     3.019,1 2.455,4

Kreditinstitutioner    18 575,9 596,6

Modtagne forudbetalinger fra licens     352,4 342,2

Leverandører af varer og tjenesteydelser     627,6 368,1

Gæld til associerede virksomheder     9,9 0,0

øvrig anden gæld    19 507,9 491,3

overskydende licens     210,7 93,0

periodiseret licens     0,0 40,0

periodeafgrænsningsposter     25,9 9,3

kortfristede gældsforpligtelser     2.310,3 1.940,5

gælDsfORplIgtelseR     5.329,4 4.395,9

passIVeR I alt     7.179,2 6.329,7

Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser    20

finansielle instrumenter mv.    21

nærtstående parter    22

delregnskab for public service og Anden virksomhed    23
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egenkapItal   reserve   Egen-

Mio. Kr.   indre værdis øvrige overført kapital

    metode reserver resultat i alt

saldo pr. 1. januar 2006   9,5 -24,3 1.320,3 1.305,5

Årets opskrivning   19,9  -19,9 0,0

Modtaget udbytte mv.   -3,0  3,0 0,0

regulering af swap-aftaler    -34,8  -34,8

regulering af terminskontrakter    0,0  0,0

Andre reguleringer   -6,0 7,5 -1,5 0,0

Årets resultat     -161,1 -161,1

saldo pr. 31. december 2006   20,4 -51,6 1.140,8 1.109,6

saldo pr. 1. januar 2005   3,9 -16,4 1.245,3 1.232,8

Årets opskrivning   5,6  -5,6 0,0

regulering af swap-aftaler    -8,6  -8,6

regulering af terminskontrakter    0,7  0,7

Årets resultat     80,6 80,6

saldo pr. 31. december 2005   9,5 -24,3 1.320,3 1.305,5

egenkapitalopgøRelse
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pengestRøMsopgøRelse

Mio. Kr.    note 2006 2005

    

Årets resultat     -161,1 80,6

reguleringer    24 485,7 155,2

Ændringer i driftskapitalen    25 463,5 27,1

pengestrøm fra primær drift     788,1 262,9

renteindbetalinger og lign.     17,1 66,5

renteudbetalinger og lign.     -103,5 -102,4

pengestrøm fra driftsaktivitet     701,7 227,0

Køb af immaterielle anlægsaktiver     -78,0 -124,3

Køb af materielle anlægsaktiver     -1.621,1 -1.435,4

Køb af finansielle anlægsaktiver     -16,7 -46,1

salg af materielle anlægsaktiver     22,6 3,0

Modtaget udbytte fra associerede virksomheder     3,0 2,0

nedskrivning af kapitalindskud i associerede virksomheder     0,0 5,3

Modtagne betalinger vedr. salg af ejendomme     0,0 73,1

Betalt vedr. andre tilgodehavender     -13,3 -36,7

pengestrømme fra investeringsaktivitet     -1.703,5 -1.559,1

provenu ved lånoptagelse     536,1 85,6

Afdrag på lån     -41,5 -22,3

Betaling i henhold til aftale vedr. salg af ejendomme     -6,0 -13,0

pengestrømme fra finansieringsaktivitet     488,6 50,3

ÅRets pengestRøm     -513,2 -1.281,8

Likvide beholdninger og værdipapirer pr. 1. januar     144,0 1.425,8

lIkVIDe beHOlDnIngeR Og VæRDIpapIReR pR. 31. DecembeR     -369,2 144,0

    

beholdningen kan specificeres således:    

Likvide beholdninger (kontantbeholdninger og bankindeståender)     36,3 38,1

Kreditinstitutioner (kassekreditfacilitet)     -516,4 -465,7

Værdipapirer (obligationsbeholdning)     110,9 571,6

I alt     -369,2 144,0

DR ÅRsRappoRt 2006
ÅRsRegnskab

pengestRøMsopgøRelse 67



noteR til ÅRsRegnskabet

noTE 1

lIcensInDtægteR

Mio. Kr.     2006 2005

ResultatOpgøRelse fOR lIcenskassen

Årets licensindtægter efter moms     3.654,2 3.532,8

Licensindtægter afskrevet i tidligere år m.m.     9,8 10,3

Indtægter i alt     3.664,0 3.543,1

regulering af nedskrivning til tab samt konstateret tab på licensdebitorer    43,2 48,4

Resultat før finansielle poster     3.620,8 3.494,7

Andre finansielle indtægter     30,9 28,3

Resultat før overførsler     3.651,7 3.523,0

overført til Kulturministeriet     40,0 40,0

overført til dr     3.085,0 3.010,0

overført til TV 2     0,0 0,0

overført til TV 2-regionerne     390,0 385,0

overskydende licens     136,7 88,0

Årets resultat     0,0 0,0

overført til dr     3.085,0 3.010,0

periodiseret fra 2004     40,0 40,0

overskydende licens fra 2004 overført til dr     0,0 44,4

frigivelse af midler til digitalisering af drs arkiver     14,0 0,0

Indtægtsført pr. 31. december 2006     3.139,0 3.094,4

specIfIkatIOn af lIcensInDtægteR

Mio. Kr. fordeling af årets licensindtægter Årets licens-

  farve sort/hvid radio Gebyr mv. indtægter

Husstand 3.532,7 2,9 19,9 29,1 3.584,6

Erhverv 42,0 0,1 27,9 -0,3 69,7

I alt 2006 3.574,7 3,0 47,8 28,8 3.654,3

I alt  2005 3.457,2 4,1 48,9 22,6 3.532,8

Moms af årets licensindtægter andrager i alt 906,4 mio. kr. (2005: 877,6 mio. kr.)
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noTE 2

anDRe DRIftsInDtægteR

Mio. Kr.     2006 2005

publikumsindtægter     26,7 32,1

udgivelser og produktioner fra dr Multimedie     59,9 51,5

Bidrag fra medproducenter     12,0 7,8

sponsorindtægter     1,4 3,4

Telefonkonkurrencer/sms     1,1 3,1

salg af programmer og licenser     22,6 21,6

royalty     1,2 1,0

Kabeldistribution     18,4 17,5

orkestre     8,1 13,4

indtægter fra fonde, produktionsstøtte, legater mv.     30,3 49,5

indtægter fra link og sendenet     24,6 21,6

facilitetsindtægter     13,5 47,6

øvrige driftsindtægter     50,5 48,4

I alt     270,3 318,5

noTE 3

pRODuktIOnsOmkOstnIngeR, RettIgHeDeR mV.

Mio. Kr.     2006 2005

programomkostninger     294,6 340,7

rettigheder     168,2 142,2

produktionsudstyr og materialer     69,5 58,5

Leje af produktionsudstyr og faciliteter     74,2 68,3

distributionsomkostninger til link og sendenet     128,4 103,3

diverse produktionsomkostninger     134,9 133,8

Varebeholdninger primo    473,0  516,4

Varebeholdninger ultimo    -488,8 -15,8 -473,0

I alt     854,0 890,2
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noTE 4

anDRe eksteRne OmkOstnIngeR

Mio. Kr.     2006 2005

Varekøb     99,1 72,8

porto     30,6 27,4

pc-teleomkostninger/isdn/telefon     18,8 28,3

seminar/kursusomkostninger     22,8 24,3

Konsulenter/rådgivning     58,9 35,7

Leje og operationel leasing     10,7 9,0

Bygningsomkostninger mv.     246,5 133,3

Tilbageført hensættelse vedr. forpligtelse ved salg af ejendomme     0,0 -39,0

Tjenesteydelser     49,7 99,6

offentlige skatter og afgifter     38,4 32,8

Tab på debitorer ekskl. licensdebitorer     0,0 0,2

I alt     575,5 424,4

noTE 5

peRsOnaleOmkOstnIngeR

Mio. Kr.     2006 2005

Lønninger og gager     1.553,0 1.546,5

Honorarer     124,9 127,5

pensioner     128,7 128,8

Andre omkostninger til social sikring     46,8 21,9

regulering af hensættelser vedr. fratrædelsesordning, sabbatordning mv.    -58,2 -27,2

I alt     1.795,2 1.797,5

Heraf vederlag til:

Bestyrelse     1,3 1,3

direktion     14,5 9,5

i vederlag til direktion er indeholdt fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte direktører.

antal ansatte i regnskabsåret (årsværk)     3.530 3.581

   

Antal årsværk opdelt i hovedgrupper:   

fastansatte     2.461 2.600

Tidsbegrænsede ansatte mv.     885 825

Elever     108 110

fratrædelsesordninger     76 46

ansatte i alt     3.530 3.581
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noTE 6

af- Og neDskRIVnIngeR af ImmateRIelle Og mateRIelle anlægsaktIVeR

Mio. Kr.     2006 2005

Af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver     69,8 58,2

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver     279,8 164,6

Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiverq     -11,9 -2,7

Aktivering af afskrivninger vedr. projektkontoret i ørestad     -21,4 -10,0

I alt     316,3 210,1

noTE 7

anDRe fInansIelle InDtægteR

Mio. Kr.     2006 2005

renteindtægter, obligationer     15,4 49,5

renteindtægter, ejendomshandel     0,0 0,9

renteindtægter, øvrige     2,1 9,2

Kursgevinst, valuta     36,7 27,1

I alt     54,2 86,7

noTE 8

øVRIge fInansIelle OmkOstnIngeR

Mio. Kr.     2006 2005

   

renteomkostninger, kreditinstitutioner     99,8 66,3

Kurstab, obligationer     3,7 36,1

I alt     103,5 102,4

noTE 9

ImmateRIelle anlægsaktIVeR    Edb- software i alt

Mio. Kr.    software under udv.

Kostpris 1. januar 2006    372,6 87,9 460,5

Tilgang i årets løb    24,3 53,7 78,0

overførsel    2,8 -2,8 0,0

kostpris 31. december 2006    399,7 138,8 538,5

Af- og nedskrivninger 1. januar 2006    244,8  244,8

Årets af- og nedskrivninger    69,8  69,8

af- og nedskrivninger 31. december 2006    314,6 0,0 314,6

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006    85,1 138,8 223,9

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005    127,8 87,9 215,7

DR ÅRsRappoRt 2006
ÅRsRegnskab

noteR til ÅRsRegnskabet 71



noTE 10

mateRIelle anlægsaktIVeR    Andre

Mio. Kr. Grunde og  Tekniske  anlæg, Anlæg

  bygninger sendenet anlæg driftsmidler under udf. i alt

Kostpris 1. januar 2006 907,9 244,6 1.112,2 336,6 3.269,4 5.870,7

Tilgang i årets løb 9,7 1,1 21,9 40,2 1.548,2 1.621,1

Afgang i årets løb -19,6  -0,1 -1,6  -21,3

overførsel 1.754,7  504,3 9,7 -2.268,7 0,0

kostpris 31. december 2006 2.652,7 245,7 1.638,3 384,9 2.548,9 7.470,5

Af- og nedskrivninger 1. januar 2006 229,9 142,9 986,4 245,3  1.604,5

Årets af- og nedskrivninger 88,9 18,2 125,1 47,6  279,8

Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgange -9,2   -1,4  -10,6

af- og nedskrivninger 31. december 2006 309,6 161,1 1.111,5 291,5 0,0 1.873,7

      

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 2.343,1 84,6 526,8 93,4 2.548,9 5.596,8

      

Heraf udgør finansielt leasede aktiver 31. december 2006  56,8    56,8

      

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005 678,0 101,7 125,8 91,3 3.269,4 4.266,2

      

ifølge den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2005 udgør værdien af danske grunde og bygninger 1.290,1 mio. kr. 

Heraf vedr. 1.023 mio. kr. dr Byen, der i noten er klassificeret som hhv. Anlæg under udførelse samt Grunde og bygninger. 

i vurderingen indgår ikke drs grunde i ørestad, der med 352,5 mio. kr. indgår i noten under Grunde og bygninger.
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noTE 11     

kapItalanDele I assOcIeReDe VIRksOmHeDeR Broadcast  i/s

Mio. Kr. service  forde- i/s Joint

  danmark A/s i/s 4M lingsnet diGi-TV Venture i alt

Kostpris 1. januar 2006 10,0 38,5 13,0 45,0 5,6 112,1

Årets anskaffelser   0,7 16,0  16,7

Årets afgang      0,0

kostpris 31. december 2006 10,0 38,5 13,7 61,0 5,6 128,8

reguleringer 1. januar 2006 9,0 0,0 0,0 -1,4 -3,4 4,2

Andel af årets resultat 11,4  1,8 6,7  19,9

Årets regulering     -0,7 -0,7

Modtaget udbytte -3,0     -3,0

Reguleringer 31. december 2006 17,4 0,0 1,8 5,3 -4,1 20,4

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 27,4 38,5 15,5 66,3 1,5 149,2

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005 19,0 38,5 13,0 43,6 2,2 116,3

      

dr HAr KApiTALAndELE i føLGEndE VirKsoMHEdEr:     2006 2005

broadcast service Danmark a/s, Høje tåstrup      

Ejerandel     50% 50%

Virksomhedens egenkapital pr. 31. december     t.kr. 54.678 T.kr. 37.959

Virksomhedens gældsforpligtelse pr. 31. december     t.kr. 36.346 T.kr. 55.305

Virksomhedens resultat for perioden 1. januar - 31. december     t.kr. 22.719 T.kr. 14.169

Værdi i drs årsregnskab pr. 31. december     t.kr. 27.344 T.kr. 18.985

      

I/s 4m, Høje tåstrup      

Ejerandel     50% 50%

Virksomhedens egenkapital pr. 31. december     t.kr. 77.000 T.kr. 77.000

Virksomhedens gældsforpligtelse pr. 31. december     t.kr. 0 T.kr. 0

Virksomhedens resultat for perioden 1. januar - 31. december     t.kr. 0 T.kr. 0

Værdi i drs årsregnskab pr. 31. december     t.kr. 38.500 T.kr. 38.500

      

I/s fordelingsnet, Høje tåstrup      

Ejerandel     20% 20%

Virksomhedens egenkapital pr. 31. december     t.kr. 77.354 T.kr. 64.971

Virksomhedens gældsforpligtelse pr. 31. december     t.kr. 15 T.kr. 15

Virksomhedens resultat for perioden 1. januar - 31. december     t.kr. 8.883 T.kr. -29

Værdi i drs årsregnskab pr. 31. december     t.kr. 15.471 T.kr. 12.994

      

I/s DIgI-tV, Høje tåstrup      

Ejerandel     67% 67%

Virksomhedens egenkapital pr. 31. december     t.kr. 99.421 T.kr. 65.421

Virksomhedens gældsforpligtelse pr. 31. december     t.kr. 193 T.kr. 9.274

Virksomhedens resultat for perioden 1. januar - 31. december     t.kr. 10.000 T.kr. -2.070

Værdi i drs årsregnskab pr. 31. december     t.kr. 66.281 T.kr. 43.614

      

dr har endvidere aktiver i et joint venture. Med henvisning til årsregnskabslovens §72, stk. 4 oplyses ikke nærmere herom.
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noTE 12

anDRe tIlgODeHaVenDeR

Mio. Kr.     2006 2005

Tilgodehavender 1. januar     36,7 0,0

Årets tilgang     13,3 36,7

Årets afgang     0,0 0,0

I alt     50,0 36,7

noTE 13

pROgRamlageR

Mio. Kr.     2006 2005

sportsrettigheder     26,7 51,8

Eksterne programmer     42,7 26,3

Egenproducerede programmer     311,5 277,9

indkøbte programrettigheder     93,3 103,4

igangværende produktion, anden virksomhed     1,6 2,5

I alt     475,8 461,9

noTE 14

tIlgODeHaVenDeR fRa lIcens

Mio. Kr.  < 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år > 3 år I alt

2006:

Tilgodehavender fra licens, brutto  214,1 119,2 92,2 215,7 641,2

nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender ældre end 5 år     -72,3

nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender 5 år eller yngre     -299,1

tilgodehavender fra licens pr. 31. december 2006      269,8

2005:

Tilgodehavender fra licens, brutto  209,9 122,3 94,4 226,4 653,0

nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender ældre end 5 år     -103,7

nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender 5 år eller yngre     -286,3

tilgodehavender fra licens pr. 31. december 2005      263,0
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noTE 15

Hensættelse tIl pensIOn Og lIgnenDe fORplIgtelseR

Mio. Kr.     2006 2005

pensionsforpligtelse for pensionskassen 1. januar     523,5 549,9

Bidrag i året     -56,7 -51,1

Årets regulering i hensættelsen iht. pensionskassens regnskab     47,5 24,7

pensionsforpligtelse for pensionskassen 31. december     514,3 523,5

  

understøttelsesforpligtelse 1. januar     51,9 64,4

Anvendt i året     -6,3 -5,1

Årets regulering i hensættelsen     0,2 -7,4

understøttelsesforpligtelse 31. december     45,8 51,9

Regnskabsmæssig værdi 31. december     560,1 575,4

drs forpligtelse over for pensionskassen for drs tjenestemænd på 514,3 mio. kr. (2005: 523,5 mio. kr.) er forskellen mel-

lem nettoaktiver på 553,2 mio. kr. (2005: 565,9 mio. kr.) og en aktuarmæssig opgørelse af pensionskassens forpligtelse på 

1.067,5 mio. kr. (2005: 1.089,4 mio. kr.) pr. 31. december 2006.

drs pensionsforpligtelser er med hjemmel i radio- og fjernsynsloven 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 65 år. der tilgår ikke nye medarbejdere til denne ordning.

noTE 16

Hensættelse VeDR. fORplIgtelse VeD salg af ejenDOmme

Mio. Kr.     2006 2005

  

forpligtelse ved salg af ejendomme 1. januar     30,7 82,7

Anvendt i året     -6,0 -13,0

Tilbageførsel af hensættelse     0,0 -39,0

forpligtelse ved salg af ejendomme 31. december     24,7 30,7

noTE 17

anDRe Hensatte fORplIgtelseR

Mio. Kr.     2006 2005

Andre hensatte forpligtelser 1. januar     22,2 20,6

Årets tilgang     134,7 12,2

Årets afgang     1,5 10,6

andre hensatte forpligtelser 31. december     155,4 22,2
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noTE 18

kReDItInstItutIOneR

Mio. Kr.     2006 2005

Kassekreditfaciliteter     516,4 465,7

øvrige kreditinstitutioner     3.078,6 2.586,3

kreditinstitutioner     3.595,0 3.052,0

inden for 1 år     575,9 596,6

Mellem 1 og 5 år     676,5 349,9

Efter 5 år     2.342,6 2.105,5

kreditinstitutioner     3.595,0 3.052,0

Af lån i kreditinstitutioner på 3.078,6 mio. kr. (2005: 2.586,3 mio. kr.) er der stillet statsgaranti 

for de 2.847,7 mio. kr. (2005: 2.451,0 mio. kr.)

Heraf forpligtelser vedr. finansiel leasing (minimumsbetalinger):

inden for 1 år     4,0 3,9

Mellem 1 og 5 år     32,8 16,9

Efter 5 år     44,3 44,3

I alt     81,1 65,1

noTE 19

øVRIg anDen gælD

Mio. Kr.     2006 2005

feriepengeforpligtelse     209,9 191,7

forpligtelse vedrørende rådigheds-/fratrædelsesordninger     29,7 49,9

forpligtelse vedrørende sabbatordninger     51,1 52,2

skyldig overtidsbetaling     23,1 17,5

skyldige feriepenge     25,1 20,3

A-skat, ATp og AM-bidrag mv.     13,0 12,9

ikke forfalden moms på licensdebitorer     122,8 127,9

øvrig gæld     33,2 18,9

I alt     507,9 491,3
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noTE 20

eVentualpOsteR Og anDRe økOnOmIske 

fORplIgtelseR

LEJE oG opErATionELLE LEAsinGforpLiGTELsEr

dr har påtaget sig følgende leje- og operationelle leasing-

forpligtelser:

Mio. Kr.   2006 2005

Lejemål, husleje

(inkl. TV-Byen og radiohuset)  211,3 94,7

Kopi- og printaftale   6,6 8,1

I alt   217,9 102,8

finAnsiELLE LEAsinGforpLiGTELsEr

dr har indgået finansielle leasingaftaler over 15 år vedr. 

udstyr til dAB-sendenettet. sendenettet er indregnet som 

materielt leasingaktiv (note 10), mens den kapitaliserede 

restleasingforpligtelse er indregnet som gældsforpligtelse 

til kreditinstitutioner (note 18). den årlige leasingydelse 

udgør ca. 10,4 mio. kr.(2005: 5,7 mio. kr.)

KøBsforpLiGTELsEr

dr har indgået aftaler om køb af sportsrettigheder for i 

alt 186,0 mio. kr. (for 2005: 156,9 mio. kr.)

i forbindelse med drs byggeri i ørestad er der indgået 

aftaler med rådgivere og entreprenører for i alt 2.447,9 

mio. kr. (for 2005: 2.719,8 mio. kr.). Heraf indgår 2.221,1 mio. 

kr. (for 2005: 2.175,2 mio. kr.) i årsregnskabet for 2006 eller 

tidligere. restbeløbet på 226,8 mio. kr. (for 2005: 544,6 mio. 

kr.) betales i 2007 og de efterfølgende år i takt med, at 

arbejdet udføres.

i forbindelse med drs teknologiprojekt er der indgået 

aftaler om køb af soft- og hardware for i alt

481,5 mio. kr. (for 2005: 429,3 mio. kr.). Heraf indgår 353,9 

mio. kr. (for 2005: 191,1 mio. kr.) i årsregnskabet for 2006 

eller tidligere. restbeløbet på 127,6 mio. kr. (for 2005: 238,2 

mio. kr.) betales i 2007 og de efterfølgende år i takt med, at 

arbejdet udføres.

siKKErHEdssTiLLELsEr

dr har sammen med TV 2 afgivet anfordringsgaranti på 

ca. 6,5 mio. kr. til sikkerhed for Broadcast service danmark 

A/s’s opfyldelse af de forpligtelser, som selskabet har 

påtaget sig over for TdC som følge af overtagne tidligere 

statstjenestemænds ansættelsesforhold.

der er båndlagt 19,6 mio. kr. (for 2005: 18,6 mio. kr.) af drs 

likvide beholdninger vedrørende den nordiske Kabelfond, 

som kun kan frigives af bestyrelsen for den nordiske 

Kabelfond.

interessenterne i i/s 4M, i/s fordelingsnet og i/s diGi-TV 

hæfter personligt og solidarisk over for tredjemand for de 

forpligtelser, der påhviler interessentskaberne. i note 11 er 

gældsforpligtelser pr. 31. december 2006 anført.

VErsErEndE rETssAGEr

dr er part i verserende retssager, hovedsageligt vedrø-

rende ophavsret og andre krænkelser i forbindelse med 

radio- og tv-udsendelser samt byggeriet i dr Byen. der 

er i årsregnskabet foretaget hensættelser til de sager, 

ledelsen vurderer har en økonomisk risiko for dr.

øVriGE EVEnTuALforpLiGTELsEr

dr har over for visse medarbejdergrupper påtaget 

sig en forpligtelse til at indbetale fuldt pensionsbidrag 

indtil pensionsalderen, såfremt medarbejderen vælger 

at overgå til efterløn. Aktuelt er der 95 medarbejdere, 

der har mulighed for at opnå denne ordning. det er ikke 

muligt at beregne størrelsen af denne forpligtelse, og i 

årsregnskabet er således kun medtaget de allerede etab-

lerede ordninger. samlet vurderes forpligtelsen at være 

uvæsentlig for dr.

dr har i 2006 tinglyst den indgåede aftale med Københavns 

Kommune om at overføre forkøbsrettighederne til såvel 

TV-Byen som radiohuset til drs ejendom i ørestad. for-

købsretten giver Københavns Kommune ret til at erhverve 

drs ejendomme (grunde og bygninger) i ørestad i 2073 

til en købesum, svarende til summen af den oprindelige 

købesum på 228 mio. kr. og en andel af forskelsværdien 

(procentsats) i henhold til aktuel offentlig vurdering. Andel 

af forskelsværdi (procentsats) fastsættes endeligt, når 

grundene er endelig bebygget og efterfølgende offentlig 

vurdering foreligger.

Af de kommende licensindtægter udgør drs samlede 

forpligtelser over for TV 2-regionerne samt lokalradio/tv-

produktion mv. for årene 2007-2010 i alt 1.971,9 mio. kr.

i henhold til public service-kontrakten med Kulturministe-

riet har dr pligt til at støtte dansk filmproduktion med 240 

mio. kr. i perioden 2003-2006, eller gennemsnitligt 60 mio. 

kr. årligt. Heraf skal 35 mio. kr. vedrøre spillefilm, 7 mio. kr. 

kort- og dokumentarfilm, 4 mio. kr. en talentordning – i alt 

46 mio. kr., og drs samlede støttebeløb til disse formål har 

i 2003-2006 udg jort 180,9 mio. kr. (for 2003-2005: 135,2 

mio. kr.). Herudover er dr forpligtet til at yde støtte på 

mindst 14 mio. kr. årligt til produktioner, der er film i bred 

forstand. dr har i perioden 2003-2006 opfyldt dette krav. i 

2006 har dr ydet støtte til dansk filmproduktion med 59,6 

mio. kr. (for 2005: 52,2 mio. kr.).

i den senest indgåede public service-kontrakt med Kultur-

ministeriet har dr pligt til at støtte dansk filmproduktion 

med 308 mio. kr. i perioden 2007-2010.
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noTE 21

fInansIelle InstRumenteR mV.

i henhold til investerings- og pengepolitik for dr afdækkes 

væsentlige forretningsmæssige risici, og der indgås ikke 

spekulative positioner.

sWAp-forrETninGEr:

i forbindelse med optagelse af fem lån til finansiering af 

dr Byen er der indgået følgende swap-aftaler, således at 

lånevilkårene opfylder betingelserne for de fem statsga-

ranterede lån.

1. Lån på 64 mio. GBp, svarende til 800 mio. dKK ved lånop-

tagelsen, er optaget til variabel halvårlig rente. igennem en 

5-årig rente- og valutaswap er lånet konverteret til et lån 

på lidt over 105 mio. Eur med en fast rente på 2,75% frem 

til medio 2006. i 2004 har dr indgået en kombineret rente- 

og valutaswap, som løber fra medio 2006 frem til medio 

2011, som ligeledes konverterer lånet på 64 mio. GBp til et 

lån på lidt over 105 mio. Eur med en fast rente på 3,635%. 

Lånet udløber 2026.

2. Lån på lidt over 111 mio. usd, svarende til 700 mio. kr. ved 

lånoptagelsen, er optaget til fast rente. igennem en 5-årig 

kombineret rente- og valutaswap er lånet konverteret til 

et lån på 700 mio. kr. med en variabel rente på 6 mdrs. Cibor 

-0,04% frem til ultimo 2008. Lånet udløber 2028.

3. Lån på lidt over 65 mio. usd, svarende til 410 mio. kr. ved 

lånoptagelsen, er optaget til variabel rente. igennem en 

5-årig rente- og valutaswap er lånet konverteret til et lån 

på 410 mio. kr. med fast rente på 3,10625% frem til medio 

2009. Lånet udløber 2029.

4. Lån på 670 mio. noK, svarende til 600 mio. kr. ved lån-

optagelsen, er optaget til fast rente. igennem en 14-årig 

kombineret rente- og valutaswap er lånet konverteret 

til et lån på 600 mio. kr. med en variabel rente på 6 mdrs. 

Cibor -0,08%, som afdrages med 20 mio. kr. årligt. Lånet 

udløber 2018.

5. Lån på 465 mio. noK svarende til 436 mio. kr., er optaget 

som et 20-årigt stående lån med fast rente. Via en swap er 

lånet konverteret til dKK med halvårlig variabel rente på 6 

mdr. Cibor -0,135%

KAssEKrEdiTTEr

dr har løbende en kassekredit på 400 mio. kr. (for 2005: 

50 mio. kr.) til rådighed. i forbindelse med finansiering af 

dr Byen har der kortvarigt vist sig behov for en større 

kreditfacilitet. indtil videre er kassekreditten forhøjet til 

600 mio. kr.
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noTE 22

næRtstÅenDe paRteR

Bortset fra folketinget har dr ikke nærtstående parter 

med bestemmende indflydelse. nærtstående parter med 

betydelig indflydelse omfatter bestyrelse og direktion.

udover betaling af vederlag til bestyrelse og direktion jf. 

note 5 har der ikke været transaktioner med nærtstående 

parter.

Markedsværdi af rente- og valutaswap udgør pr. 31. 

december 2006 en forpligtelse på 169,2 mio. kr. (2005: 33,5 

mio. kr.), der er indregnet som gæld under kreditinstitutter.

udover de fem statsgaranterede lån er der optaget to 

lån på hhv. 70 mio. kr. til finansiering af et grundstykke i 

ørestad og 80 mio. kr. til finansiering af digital TV.

Lånet på 70 mio. kr. er et 5-årigt stående lån med halvårlig 

variabel rente, som via en renteswap er konverteret til en 

fast rente på 3,23%.

Lånet på 80 mio. kr. er et 10-årigt stående lån med halvårlig 

variabel rente, som via en renteswap er konverteret til en 

fast rente på 4,33%

siKrinG Af AKTiVEr oG forpLiGTELsEr sAMT 

frEMTidiGE TrAnsAKTionEr

udover ovenstående lån sammensætter drs mellemvæ-

render i fremmed valuta samt afdækningstransaktioner sig 

således (mio. kr.):     

Valuta  Tilgode- Gældsfor- netto 

   havender pligtelser position

 Eur  0,7 0,0 0,7

 GBp  0,1 0,1 0,0

 noK  0,4 0,0 0,4

 sEK  1,6 3,1 -1,5

 usd  0,2 2,4 -2,2

der er ikke foretaget afdækning af disse positioner.
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noTE 23

DelRegnskab fOR publIc seRVIce Og anDen VIRksOmHeD 2006

Mio. Kr.   public service- Anden

    virksomhed virksomhed i alt

ResultatOpgøRelse

Licensindtægter    3.139,0 0,0 3.139,0

Andre driftsindtægter    177,8 92,5 270,3

produktionsomkostninger, rettigheder mv.    820,4 33,6 854,0

Andre eksterne omkostninger    564,3 11,2 575,5

bruttoresultat    1.932,1 47,7 1.979,8

personaleomkostninger    1.778,9 16,3 1.795,2

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver    311,6 4,7 316,3

overhead    -8,0 8,0 0,0

Resultat af primær drift    -150,4 18,7 -131,7

indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder    8,5 11,4 19,9

Andre finansielle indtægter    54,2 0,0 54,2

øvrige finansielle omkostninger    103,5 0,0 103,5

Årets resultat    -191,2 30,1 -161,1

28% af årets overskud i Anden virksomhed overføres til public service-virksomheden  8,4 -8,4 0,0

Årets resultat inkl. overførsel for 2006    -182,8 21,7 -161,1

Årets resultat inkl. overførsel for 2005    66,7 13,9 80,6

28% af årets overskud i Anden virksomhed overføres til public service-virksomheden i overensstemmelse med bekendtgø-

relse nr. 1327 om den regnskabsmæssige adskillelse mellem drs og TV 2s public service-virksomhed og anden virksomhed.
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noTE 23 (forTsAT)

DelRegnskab fOR publIc seRVIce Og anDen VIRksOmHeD 2006

Mio. Kr.    public service- Anden

     virksomhed virksomhed i alt

balance pR. 31. DecembeR 2006

aktIVeR

immaterielle og materielle anlægsaktiver    5.820,2 0,5 5.820,7

Kapitalandele i associerede virksomheder    121,8 27,4 149,2

Andre tilgodehavdender    50,0 0,0 50,0

anlægsaktIVeR    5.992,0 27,9 6.019,9

Handelsvarer og hjælpematerialer    0,1 12,9 13,0

programlager    474,2 1,6 475,8

Tilgodehavender fra licens    269,8 0,0 269,8

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser    28,0 9,0 37,0

Tilgodehavende hos associerede virksomheder    0,0 0,0 0,0

Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter    199,9 16,6 216,5

Mellemregning public service-virksomhed    -34,8 34,8 0,0

Værdipapirer    110,9 0,0 110,9

Likvide beholdninger    36,3 0,0 36,3

OmsætnIngsaktIVeR    1.084,4 74,9 1.159,3

aktIVeR I alt    7.076,4 102,8 7.179,2

passIVeR

reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode    -31,2 0,0 -31,2

Kapitalindskud    -35,2 35,2 0,0

overført resultat    1.089,9 50,9 1.140,8

egenkapItal    1.023,5 86,1 1.109,6

Hensatte fORplIgtelseR    740,2 0,0 740,2

Kreditinstitutioner    3.595,0 0,0 3.595,0

Modtagne forudbetalinger fra licens    352,4 0,0 352,4

Leverandører af varer og tjenesteydelser    626,2 1,4 627,6

Gæld til associerede virksomheder    9,9 0,0 9,9

overskydende licens og periodiseret licens    210,7 0,0 210,7

Anden gæld og periodeafgrænsningsposter    518,5 15,3 533,8

gælDsfORplIgtelseR    5.312,7 16,7 5.329,4

passIVeR I alt    7.076,4 102,8 7.179,2
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noTE 23 (forTsAT)

sammenlIgnIngstal fOR anDen VIRksOmHeD

Mio. Kr.     2006 2005

Andre driftsindtægter     92,5 123,2

resultat af primær drift     18,7 12,8

Årets resultat     21,7 13,9

Balancesum     102,8 79,7

Egenkapital     86,1 64,4

noTE 23 (forTsAT)

egenkapItal fOR anDen VIRksOmHeD

Mio. Kr.     2006 2005

Kapitalindskud pr. 1. januar     35,2 35,2

Årets kapitalindskud     0,0 0,0

kapitalindskud pr. 31. december     35,2 35,2

overført resultat 1. januar     29,2 15,3

Årets resultat     21,7 13,9

Overført resultat pr. 31. december     50,9 29,2

egenkapital     86,1 64,4
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noTE 24

pengestRømsOpgøRelse - ReguleRIngeR

Mio. Kr.     2006 2005

Andre finansielle indtægter     -54,2 -86,7

øvrige finansielle omkostninger     103,5 102,4

Afskrivninger på anlæg     349,6 222,8

Avance ved salg af anlægsaktiver     -11,9 -2,7

Andel i associerede virksomheders resultat efter skat     -19,9 -5,6

Årets regulering vedr. joint venture     0,7 0,6

Tilbageførsel af hensættelser vedr. pensionsordninger     -15,3 -38,9

Tilbageførsel af hensættelse vedr. forpligtelse ved salg af ejendomme    0,0 -39,0

Ændring i andre hensatte forpligtelser     133,2 1,6

regulering af terminskontrakter ført over egenkapitalen     0,0 0,7

I alt     485,7 155,2

noTE 25

pengestRømsOpgøRelse - ænDRIngeR I DRIftskapItal

Mio. Kr.     2006 2005

Ændring af varebeholdninger     -15,8 43,4

Ændring af tilgodehavender     88,8 -178,0

Ændring af kortfristede gældsforpligtelser ekskl. kreditinstitutioner    390,5 161,7

I alt     463,5 27,1
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Medier ◊

info ◊

cleMent kontRa

tv/
DR2

‘cleMent kontRa’ eR et nyt DybDe-
gÅenDe kRitisk inteRvieWpRogRaM pÅ 
DR2. væRten cleMent kjeRsgaaRD eR i 
foRvejen kenDt fRa teMaDebatteR pÅ 
DR2 og fRa pRogRaMMeR soM ’cleMent 
DiRekte’ og ’chefReDaktøReRnes 
klub’.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
tv avisen
tv/DR1

3/
kRøniken
tv/DR1

4/
spoRløs
tv/DR1

5/
baMses billeDbog
Web/DR.Dk

1/
cleMent kontRa
tv/DR2

bRugeRs
play- 
liste
◊

ouaRDa/
31 ÅR
socialRÅDgiveR
københavn s
gift
2 bøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

hvaD eR Det væRD?

tv/
DR1

’hvaD eR Det væRD’ eR pRogRaMMet, 
soM giveR svaR pÅ, hvaD loppefunD, 
aRvestykkeR og kunstgenstanDe eR 
væRD. anføRt af væRten louise sloth 
kiggeR ekspeRteR fRa kunst- og 
antikvitetsbRanchen næRMeRe pÅ 
seeRnes stole, laMpeR, baRoksofaeR, 
gaMle bReve, ting, soM haR tilhøRt 
beRøMtheDeR, M.M. f.eks. eR en 
seeRs autogRafalbuM MeD bl.a.  h.c. 
anDeRsens og johannes bRahMs’ sig-
natuReR blevet vuRDeRet til 150.000 
kR. pRogRaMMet kan ogsÅ ses pÅ 
DR.Dk/hvaDeRDetvaeRD

bRugeRs
favoRit
◊

2/
ugen pÅ spiDsen
Web/poDcast

1/
hvaD eR Det væRD
tv/DR1

3/
eksistens
RaDio/p1

4/
DR2 teMa
Web/DR.Dk

5/
MiljøMagasinet
Web/poDcast

bRugeRs
play- 
liste
◊

kaspeR/
39 ÅR
lanDManD
bRøRup
gift
3 bøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

Mgp

tv/
DR1

foR sjette gang stoD 10 talentfulDe 
spiReR pÅ scenen til ’Mgp’ - De un-
ges MeloDi gRanD pRix. alDeRsgRæn-
seRne i ’Mgp’ eR 8-15 ÅR. Musik og 
tekst til De 10 uDvalgte sange skal 
væRe koMponeRet og skRevet af bøR-
nene selv, Men De MÅ geRne fÅ hjælp 
af en voksen. signe linDkvist og 
bRuno vaR væRteR veD ’Mgp’ i 2006.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
junioR
Web/DR.Dk

3/
Max
tv/DR1

4/
hestespillet
Web/DR.Dk

1/
Mgp
tv/DR1

5/
øReflip
tv/DR1

kaRoline/
9 ÅR
elev, folkeskole
esbjeRg

bRugeRs
play- 
liste
◊

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

kontant

tv/
DR1

DR1s foRbRugeRMagasin ’kontant’ 
fik i 2006 klaus bunDgÅRD povlsen 
soM ny væRt. han og ReDaktionen 
tageR fat pÅ væsentlige eMneR, soM 
beRøReR DanskeRne og DeRes penge-
pung, og ’kontant’ seR pÅ klageR, 
unDeRsøgeR og koMMeR MeD goDe RÅD. 
pRogRaMMet haR hveR uge ca. 1 Mio. 
seeRe.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
Rabatten
tv/DR1

3/
tv avisen
tv/DR1

1/
kontant
tv/DR1

4/
cafe hack
RaDio/p4

5/
MataDoR
tv/DR1

bRugeRs
play- 
liste
◊

svenD-oRla
82 ÅR
pens. lanDManD
leMvig
gift
2 bøRn
3 bøRnebøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

fleMMings helte

tv/
DR1

ungDoMsReDaktionen bag ’angoRa’ og 
’banjos likøRstue’ haR foReløbig 
lanceRet en Række DR-satiReseRieR, 
hvoR nye Danske satiRetalenteR 
folDeR sig uD. i ’fleMMings helte’ 
bliveR MinDeR fRa en svunDen tiD 
genoplivet, nÅR je M’apelle MaDs i 
selskab MeD bounty nilleR leveReR 
kuløRte MusikviDeoeR til folket. 
’fleMMings helte’ kan opleves pÅ 
DR1 saMt pÅ DR.Dk/fleMMing

bRugeRs
favoRit
◊

2/
RaDiuM
RaDio/p2

3/
sMagsDoMMeRne
Web/DR.Dk

1/
fleMMings helte
tv/DR1

4/
liga Dk
tv/DR1

5/
kRonsj gulD
Web/poDcast

bRugeRs
play- 
liste
◊

benjaMin/
33 ÅR
MusikeR 
københavn ø
gift
0 bøRn

bRugeR
◊
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i foRbinDelsen MeD MeDieaftalen 
foR 2003-2006 inDgik kultuRMi-
nisteR bRian Mikkelsen og DR en 
public seRvice-kontRakt, DeR skal 
sikRe, at DR inDfRieR sine public 
seRvice-foRpligtelseR. DR ReDegøR i 
Det følgenDe afsnit foR, hvoRleDes 
DR haR levet fulDt op til kRavene 
i public seRvice-kontRakten og haR 
leveRet kvalitetsMæssige pRogRaMMeR 
og tilbuD til bÅDe tv, RaDio og De 
nye MeDieR.

public seRvice-ReDegøRelse ◊
DRs public seRvice-kontRakt
tillaDelsen til at DRive p2
DRs pRogRaMuDbuD til DanskeRne
sæRlige fokusoMRÅDeR foR DR
DanskeRnes foRbRug af DRs pRogRaMMeR
DanskeRnes kvalitetsvuRDeRing af DR
Dialog MeD seeRe, lytteRe og bRugeRe

info ◊

90
92
96
106
119
121
124

89



DRs public seRvice-
kontRakt

for sidste gang redegør dr i år for opfyldelsen 
af de programmæssige forpligtelser i drs public 
service-kontrakt for 2003-2006. fra næste år 
skal dr rapportere i overensstemmelse med 
kravene i den nye public service-kontrakt for 
2007-2010. den nye kontrakt betyder bl.a., at 
områder som dansk drama, mindre idrætsgrene 
samt programmer og aktiviteter for børn og 
unge skal styrkes. også tv-programmer om kul-
tur og dansk musik samt nyheder for indvandrere 
og flygtninge skal styrkes ifølge kontrakten. dr 
skal endvidere etablere en kombineret børne- og 
historiekanal på det jordbaserede digitale tv-
sendenet.

i det følgende nævnes først kravene i den gæl-
dende public service-kontrakt for 2003-2006 
samt de særskilte krav, der er stillet i sendetil-
ladelsen for drs p2-kanal. dernæst redegøres 
for, hvordan dr i 2006 har levet fuldt op til public 
service-kontrakten og til betingelserne for drif-
ten af p2, og som helhed dokumenterer redegø-
relsen, at dr også i 2006 har leveret programmer 
og tilbud af høj public service-værdi på både tv, 
radio og de nye medier.

bReDt uDbuD, kValItet Og alsIDIgHeD 
dr er forpligtet til over for hele befolkningen  
at sikre et bredt udbud af programmer omfat-
tende nyhedsformidling, oplysning, kunst og 
underholdning. der skal i udbuddet tilstræ-
bes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende 
vægt på hensynet til informations- og ytrings-
friheden. Ved informationsformidlingen skal 
der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. 
udsendelsesvirksomheden skal sikre befolknin-
gen adgang til væsentlig samfundsinformation 
og debat. 

nyHeDeR
dr skal sende nyhedsprogrammer mellem kl. 17 og 
kl. 24 i mindst samme tidsmæssige omfang som 
gennemsnitligt i perioden 1999-2002. der skal 
være mindst én hovednyhedsudsendelse i den 
bedste sendetid (prime time). derudover skal der 
være nyhedstilbud spredt ud over programfladen 
og ugens dage.

Dansk spROg 
der skal lægges vægt på programmer med dansk 
eller andet nordisk sprog som originalsprog.

unDeRVIsnIngspROgRammeR
dr skal sende undervisningsprogrammer og 
-tjenester. der skal lægges særlig vægt på at 
motivere til videreuddannelse som supplement til 
folkeskolen og folkeoplysningen og på at fokusere 
på tidens aktuelle folkeoplysningstemaer. dr skal 
særligt være opmærksom på at anvende alle 
teknologiske platforme, herunder internettet, ved 
undervisningsprogrammer og -tjenester.

bøRnepROgRammeR
dr skal tilbyde tv-programmer og informations-
tjenester af høj kvalitet til børn. der skal læg-
ges vægt på dansksprogede programmer. det 
tidsmæssige omfang af børneprogrammer må 
i aftaleperioden ikke være mindre end det gen-
nemsnitlige omfang i perioden 1999-2002.

Dansk musIk 
dr skal lægge vægt på sin rolle som en væsentlig 
formidler og producent af dansk musik. drs udsen-
delse af dansk musik skal øges i kontraktperioden.

Dansk DRamatIk
det tidsmæssige omfang af dansk dramatik skal 
mindst svare til det gennemsnitlige omfang i 
perioden 1999-2002.

kOORDInatIOn meD tV 2
dr skal koordinere sin programvirksomhed med 
TV 2, således at nyproduceret dansk dramatik så 
vidt muligt ikke sendes på samme tid på drs og 
TV 2s tv-kanaler.

aktIV spROgpOlItIk 
dr skal medvirke til at bevare og udvikle det dan-
ske sprog, så seere møder og oplever et korrekt 
og forståeligt dansk.

uDlægnIng af pRODuktIOn
dr skal i aftaleperioden udlægge produktion til 
uafhængige producenter for følgende beløb: 125 
mio. kr. i 2003, stigende til 170 mio. kr. i 2006. de 
gennemsnitligt 60 mio. kr. årligt, som dr for-
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udsættes at anvende på dansk filmproduktion, 
medregnes som udlægning. 

tekstnIng Og tegnspROgstOlknIng 
det samlede antal tekstede timer skal stige 
frem til 2006. Antallet af førstegangsudsendte 
tekstede timer skal opretholdes på mindst det 
nuværende niveau. det samlede antal tekstede 
timer skal stige i aftaleperioden. det forudsæt-
tes, at antallet af tegnsprogstolkede timer 
opretholdes på mindst det nuværende niveau. dr 
skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder 
af stor samfundsmæssig interesse så vidt mulig 
tekstes eller tegnsprogstolkes.

uDVIklIng af DIgItal DIRekte tekstnIng 
dr skal deltage i udviklingen af et simultantekst-
ningssystem, der bygger på et dansk digitalt 
talegenkendelsesprogram.     

eu-kRaV 
Krav om andel europæiske programmer, krav om 
andel europæiske programmer fra uafhængige 
tv-producenter og krav om beskyttelse af børn 
og unge.

styRkelse af Dansk fIlmpRODuktIOn
drs engagement i dansk filmproduktion skal være 
på mindst 60 mio. kr. årligt (gennemsnit over af-
taleperioden). Af de 60 mio. kr. skal gennemsnitligt 
anvendes mindst 35 mio. kr. på spillefilm, mindst 7 
mio. kr. på kort- og dokumentarfilm og mindst 4 
mio. kr. på den nye ordning for talentudvikling. 

kunst Og kultuR
dr skal lægge særlig vægt på sin rolle som initia-
tivtager til og formidler af dansk kunst og kultur, 
herunder den danske kulturarv. 

InfORmatIOnsteknOlOgI
dr skal medvirke til at folkeliggøre den ny infor-
mationsteknologi ved at skabe nye programmer 
og informationstjenester, som kan gøre seere og 
lyttere bekendt med teknologien og inspirere dem 
til at bruge den. 

publIc seRVIce OnlIne-VIRksOmHeD
dr skal drive et internetsted, som indeholder bl.a. 
nyheder, uddannelsestilbud, programrelateret 
information, seerservice, debatforum mv.

IntegRatIOn 
dr skal i sin samlede udsendelsesvirksomhed 
medvirke til at fremme integration. 

beVaRIng af pROgRamaRkIVeR,  
kultuRaRV mV. 
dr skal blandt andet af kulturarvsmæssige 
hensyn bevare sine programarkiver og skal aktivt 
arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre 

programarkiverne tilgængelige for befolkningen 
og forskermiljøerne.

DIalOg
dialog med befolkningen, herunder særlig med 
lytter- og seerorganisationerne, om programvirk-
somheden på drs radio- og tv-kanaler. 

kOntRaktens OVeRHOlDelse
dr skal hvert år udarbejde en redegørelse for, 
hvordan public service-forpligtelserne er blevet 
opfyldt i det forudgående kalenderår. redegø-
relsen skal sendes senest 1. maj til radio- og 
TV-nævnet med henblik på nævnets vurdering. 
redegørelsen skal endvidere sendes til kulturmi-
nisteren.

følgende oplysninger skal fremgå af redegørelsen:
 omfanget af dansksprogede programmer i tv.
 omfanget af dansk dramatik i tv og radio. 
 omfanget af dansk musik i tv og radio.
 Anvendelsen af uafhængige producenter i 

programudbuddet i tv, målt ved omkostningerne 
forbundet hermed og andelen af sendetiden.

 omfanget af programvirksomheden rettet 
mod børn og unge i radio og tv. 

 drs brug af tekstning eller andre teknologiske 
metoder til at styrke handicappedes adgang til 
tv-programmerne.

 drs indsats i udviklingen af et simultantekst-
ningssystem, der bygger på et dansk digitalt 
talegenkendelsesprogram. 

 omfanget af indsatsen på undervisningsområ-
det.

 omfanget af den regionale radioprogramvirk-
somhed. 

 fordelingen af forskellige programtyper på 
sendefladen og på kanalerne, hvordan disse pro-
gramudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og 
hvordan publikum har vurderet programmerne. 

 Beskrivelse af public service online-virksomhe-
dens indhold.

 redegørelse for drs dialog med befolkningen, 
herunder særlig lytter- og seerorganisationerne. 

 En redegørelse for engagementet i dansk 
filmproduktion, jf. bilag 2.

rigsrevisionen påser, at de regnskabsmæssige 
oplysninger i public service-redegørelsen er kor-
rekte, og at der foreligger en tilfredsstillende 
dokumentation for øvrige talmæssige oplysninger, 
der har betydning for vurdering af redegørelsen.
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udover at skulle opfylde kravene i public service-
kontrakten skal dr også redegøre for vareta-
gelsen af den særlige tilladelse fra radio- og 
TV-nævnet, der giver dr lov til at drive den fjerde 
landsdækkende kanal, hvorpå dr sender p2. dr 
fik 24. april 2001 udstedt en programtilladelse til 
at sende radio på den fjerde 
landsdækkende fM-radiokanal 
for en periode på 8 år. i denne 
forbindelse indgik dr en aftale 
med radio- og TV-nævnet, 
hvoraf nedenstående tilladel-
sesvilkår fremgår. drs opfyldelse af tilladelsen 
bliver præsenteret under afsnittet om p2-kana-
len i den efterfølgende redegørelse for opfyldel-
sen af kravene i public service-kontrakten. 

følgende oplysninger skal fremgå af redegørelsen:
 programplaner og en uge-planche.
 Beskrivelse af, hvordan dr lever op til at være 

en nuanceret public service-kanal med klassisk 
musik, suppleret med præsentation af rytmisk 
musik, jazz og dansk musik samt kulturprogram-
mer, samfunds- og debatprogrammer mv. 

 Beskrivelse af, hvordan dr lever op til beskri-
velsen af programvirksomheden i ansøgningen.

 dokumentation af, at dr sender mindst 18 
timer i døgnet.

 revideret resultatopgørelse for den fjerde 
fM-radiokanal.

 redegørelse for, hvordan dr agter at doku-
mentere overholdelsen af tilladelsesvilkåret om, 
at gennemsnitsomkostningerne ved programvirk-
somheden for den fjerde fM-radiokanal ikke må 
overstige gennemsnitsomkostningerne ved de 
øvrige programflader i dr radio.

DRs tillaDelse til  
at DRive p2
– Den fjeRDe lanDsDækkenDe fM-kanal
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DR skal ReDegøRe 
sæRskilt foR Den 
fjeRDe lanDs-
DækkenDe kanal
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Medier ◊

info ◊

MeloDi gRanD pRix

tv/
DR1

DeR vaR MasseR af fest, faRveR og 
gliMMeR, Da søRen RasteD og aDaM 
DuvÅ hall saD klaR i koMMentatoR-
boksen, og DQ foRsvaReDe DanMaRk i 
Det euRopæiske MeloDi gRanD pRix, 
soM i ÅR foRegik i helsinki. pÅ DR-
sitet DR.Dk/MeloDigRanDpRix kan Man 
finDe klip og uDDRag af ÅRets shoW 
og sange saMt læse oM MeloDi gRanD 
pRix’s histoRie.

bRugeRs
favoRit
◊

2/
MonDo
RaDio/p3

1/
MeloDi gRanD pRix
tv/DR1

3/
selvsving p1
RaDio/p1

4/
jul i 
veRDensRuMMet
tv/DR2

5/
teatRet veD 
Ringvejen
Web/DR.Dk

bRugeRs
play- 
liste
◊

liv/
20 ÅR
elektRikeR
haDeRslev
gift
0 bøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

jeRsilD & spin

tv/
DR2

Mikael beRtelsen og MaDs bRÜggeR 
eR væRteR i DR2s nye talkshoW i 
2007, ’Den 11. tiMe’,  soM eR et 
Åbent pRogRaMfoRMat i MeRe enD én 
foRstanD: hvoR anDRe talkshoWs ofte 
holDeR sig til et stRaMt koncept, 
eR Det svæRt at foRuDse, hvaD ’Den 
11. tiMe’ vælgeR at unDeRholDe MeD. 
sÅleDes haR Man blanDt pRogRaM-
Mets Mange gæsteR kunnet MøDe ankeR 
jøRgensen, DaviD lynch – og koppen, 
DeR kan RuMMe alt. pRogRaMMet kan 
ogsÅ ses pÅ DR.Dk/Den11tiMe

bRugeRs
favoRit
◊

2/
tRio van gogh
tv/DR2

1/
Den 11. tiMe
Web/DR.Dk

3/
p3
Mobil

4/
spoRtnyt
Web/DR.Dk

5/
noRMaleRWeize
Web/DR.Dk

bRugeRs
play- 
liste
◊

tobias/
22 ÅR
stuDeRenDe
RoskilDe
kæReste
0 bøRn

bRugeR
◊

Web/
DR.Dk
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2/
tiDsMaskinen
tv/DR2

3/
aMaDeus
RaDio/p2

1/
viDen oM
tv/DR2

4/
Debatten
tv/DR2

5/
teMa løRDag
tv/DR2

bRugeRs
play- 
liste
◊

geRDa/
71 ÅR
pens. skolelæReR
tRanebjeRg
enke
3 bøRn
4 bøRnebøRn

bRugeR
◊

Medier ◊

info ◊

viDen oM

tv/
DR2

’viDen oM’ eR DRs natuRviDenskabe-
lige Magasin, soM senDes pÅ DR2. 
væRten ann MaRkeR tRækkeR geRne i 
guMMistøvleR, biokeMisk beskyt-
telsesDRagt elleR polaRunDeRtøj 
foR at tage seeRne MeD DeRuD, hvoR 
viDenskabsfolk aRbejDeR og gøR 
DeRes opDagelseR. og ’viDen oM’ be-
stRæbeR sig pÅ at foRMiDle bÅDe let 
og tungt viDenskabeligt stof pÅ en 
MÅDe, sÅ alle kan væRe MeD.

bRugeRs
favoRit
◊

Web/
DR.Dk

nye MeDieR/
poDcast



DRs pRogRaMuDbuD 
til DanskeRne

DR tV
i 2006 sendte dr lidt over 11.000 timers tv (Tabel 
1). det er cirka 5 procent mere end året før, og 
dette skyldes primært, at dr2 udvidede sin sen-
detid i dagtimerne, hvor der bl.a. blev sendt cirka 
70 timer mere fra folketinget end i 2005. 

DR RaDIO
dr sender radioprogrammer døgnet rundt, og 
flertallet af drs kanaler kan høres både dag og 
nat. En døgnkanal sendte 8.760 timer i 2006, og 
dermed blev det samlet til i 
alt 261.852 timers radio-sen-
detid. det er en udvidelse af 
sendetiden med 46.068 timer i 
forhold til 2005. udvidelsen af 
sendetiden skyldes lanceringen af en ny dAB- og 
netkanal samt udvidelsen med en række nye net-
kanaler i løbet af 2006 på dr.dk.

de enkelte kanaler kan høres analogt eller digitalt 
og i nogle tilfælde begge dele, som det fremgår 
af Tabel 2. Med fire landsdækkende fM-formater, 
16 dAB-formater og et voksende og varieret 
udbud af musik på netradioen udgør dr et godt 
og vigtigt kulturpolitisk supplement til markedets 
kommercielle og udenlandsk dominerede radio- 
og musiktilbud.

TABEL 1

DR tVs samleDe senDetImeR

    2005 2006

dr1   6.438 6.570

dr2   4.095 4.441

tv-timer i alt    10.534 11.012
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DR senDte i 2006
5 pRocent MeRe 
tv enD i 2005

øReflip
tv/DR1



TABEL 2 

DRs samleDe antal RaDIOkanaleR I 2006

    net- on  Kabel/

  fM dAB stream demand Telefon satellit MB/LB

p1      [ ]  

p2        

p3        

p4        

dr Allegro       

dr Barometer    [ ]   

dr Barracuda       

dr Boogieradio       

dr Country       

dr dansktop       

dr Electronica       

dr Evergreen       

dr folk       

dr Gyldne Genhør       

dr Hip Hop       

dr Jazz       

dr oline        

dr Klassisk       

dr Kultur       

dr Litteratur       

dr Modern rock       

dr nyheder       

dr politik (sender, når folketinget har møder)       

dr r&B       

dr rock       

dr soft       

dr sport       

dr World       

dr X       

note: Tabellen afspejler drs radiokanaler frem til 22. december 2006
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DR tV:  
tO kanaleR meD publIc 
seRVIce I alle genReR
i det følgende afsnit gennemgås nogle af de 
vigtigste resultater for dr1 og dr2 i 2006, og 
antallet af førstegangstimer i de forskellige pro-
gramgenrer i 2005 og 2006 fremgår af Tabel 3.

nyHeDeR
i 2006 sendte dr TV faste nyhedsudsendelser 
i samme omfang som i 2005. der er en mindre 
tilbagegang i det samlede antal nyhedstimer, som 
blev i alt 1.016 timer i 2006, og det skyldes flere 
ekstra transmissioner i 2005, bl.a. fra George 
Bush-besøget i danmark. i drs public ser-
vice-kontrakt er der et krav til dr om at sende 
nyheder kl. 17-24 i mindst samme omfang som 
i perioden 1999-2002, hvor der gennemsnitligt 
blev sendt 521 timer. som det fremgår af Tabel 
3 har dr med i alt 602 aften-nyhedstimer i 2006 
opfyldt kravet.

aktualItet Og Debat
det samlede antal sendetimer med aktualitet og 
debat på 907 timer er steget i 2006, fordi om-
fanget af sendetimer fra folketinget er steget 
i forhold til 2005. dr2 sendte i alt 488 timer fra 
folketinget i 2006. faldet i sendetimer på dr1 
skyldes, at aktualitets- og debatprogrammer 
som ’Konsum’ og ’sådan ligger landet’ er blevet 
erstattet af andre programmer, der kategorise-
res inden for oplysning og kultur som f.eks. ’Livet 
på skinner’.

OplysnIng Og kultuR
omfanget af programmer med oplysning og 
kultur er steget med over 9 procent på både 
dr1 og dr2 til i alt 1.092 timer. på dr1 skyl-
des stigningen bl.a., at der med åbning af ’dr 
Kirken’ hver søndag blev sendt markant flere 
gudstjenester end tidligere, og at der er sendt 
flere ungdomsprogrammer som f.eks. ’svada’. 
Hertil kommer også andre nye programmer som 
’dinas date’ og ’Kom til middag’. på dr2 er der 
sendt flere nye og oplysende programserier på 
hverdage som f.eks. den historiske ’dage, der 
ændrede verden’.

unDeRVIsnIng
omfanget af undervisningsprogrammer var med 
58 timer i 2006 på samme niveau som året før og 
bestod bl.a. af programserien ’Hva’ så danmark?’, 
der handler om kommunalreformen.

Dansk DRamatIk
der blev i 2006 sendt i alt 111 timer med dansk 
dramatik og fiktion , inklusive danske film. det er 
25 færre timer end året før, og det skyldes blandt 
andet, at dr førstegangsudsendte færre gamle 
danske film i 2006. dertil kommer, at der ikke blev 
sendt afgangsfilm fra filmskolen, da disse kun 
laves hvert andet år. Til gengæld blev der sendt 
flere danske film af nyere dato, bl.a. ’forbrydel-
ser,’ ’rembrandt’ og ’Brødre’. omfanget af drs 
egenproducerede primetime-dramatik steg – fra 
16 timer i 2005 til 27,5 timer i 2006 ( jf. Tabel 11).

uDenlanDsk DRamatIk
Mængden af førstegangsudsendt udenlandsk 
dramatik og fiktion, fortrinsvis serier og film, faldt 
i 2006 med 166 timer - til i alt 923 timer. dette 
skyldes primært, at dr2s daglige krimi i den tid-
lige aftenflade i 2006 blev erstattet af serier, der 
tidligere har været sendt på dr.

unDeRHOlDnIng
Med i alt 189 timer og programmer som  ’show-
time’ , ’førstevælger’ og ’Clement direkte’ var 
omfanget af underholdning i 2006 på nogenlunde 
samme niveau som i 2005, dog med en mindre 
tilbagegang på dr1, som sendte lidt færre under-
holdningsprogrammer om lørdagen i 2006.

musIk
Til programkategorien Musik regnes programmer, 
der primært består af optrædende kunstnere. 
programmer, som især indehol-
der underholdnings- og show-
elementer, eller som ikke har 
en overvejende journalistisk 
behandling af musik, tæller ikke 
med til denne kategori. således 
er f.eks.  hverken Melodi Grand 
prix eller ’Musikprogrammet’ 
på dr2 med i musikkategorien, men hører til i 
kategoriseringen af henholdsvis underholdning og 
oplysning & Kultur.

nedgangen i musiktimer på dr1 skyldes dels, at 
der i 2006 ikke var de samme musikevents som 
’Live 8’ og åbningen af operaen, der fyldte en del i 
2005, men også at ungdomsfladen om eftermid-
dagen nedjusterede mængden af musikprogram-
mer til fordel for flere oplysnings- og kulturpro-
grammer. det er dog stadig ungdomsfladen med 
programmer som ’Boogie’ og ’Liga.dk’, der udgør 
over 80 procent af musiktimerne på dr1. på dr2 
steg timetallet med musik til gengæld i 2006, 

pRogRaMMeR MeD 
oplysning og 
kultuR eR steget 
MeD oveR  
9 pRocent pÅ 
bÅDe DR1 og DR2
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hvilket bl.a. skyldes, at kanalen fejrede Mozarts 
250 års fødselsdag med en række koncerter og 
dokumentarprogrammer om Mozart.

spORt
2006 var et stort sportsår for dr, og de i alt 
363 sportstimer var præget 
af EM i håndbold for mænd og 
ikke mindst VM i fodbold fra 
Tyskland. dr delte VM-rettig-
hederne med TV 2, og på dr1 
blev der fra 9. juni til 9. juli 2006 
sendt 28 kampe direkte og 14 
kampe forskudt.

pRæsentatIOn
på trods af stigningen i drs samlede sendetid i 
2006 er omfanget af programpræsentationen, 
bestående af programtrailere, spots, program-
henvisninger etc., faldet lidt i 2006 og udg jorde 
kun cirka 3 procent af den totale sendeflade inkl. 
genudsendelser.

TABEL 3

DR tVs føRstegangstImeR – fORDelt pÅ pROgRamtypeR Og kanaleR

   2005   2006

  dr1 dr2 dr TV DR1 DR2 DR tV

nyheder i alt  763 277 1.040 734 283 1.016

nyheder mellem kl.  17-24 346 261 608 337 264 602

Aktualitet og debat 315 538 853 269 638 907

oplysning og Kultur 420 580 999 493 599 1.092

undervisning 3 55 58 1 57 58

dansk dramatik 99 38 136 77 34 111

udenlandsk dramatik 657 433 1.089 626 296 923

underholdning 178 25 203 162 27 189

Musik 178 34 212 135 40 175

sport 146 67 212 263 100 363

præsentation 231 98 329 212 105 317

timer i alt  2.988 2.143 5.131 2.972 2.178 5.150

2006 vaR et 
stoRt spoRtsÅR 
MeD eM i hÅnD-
bolD foR MænD og 
vM i foDbolD
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DR RaDIO:  
fIRe alsIDIge kanaleR Og 
nyHeDeR pÅ tVæRs 
i det følgende afsnit beskrives drs fire fM-ka-
nalers profiler og hovedindsats i 2006 samt dr 
radios indsats på nyhedsområdet på tværs af de 
forskellige kanaler. 

p1 – meD tRe mORgenaVIseR Og aktuelle 
gæsteR 
p1 er karakteriseret ved programmer med 
nyheder, aktualitet, debat og faglig oplysning 
(Tabel 4), og i 2006 er der arbejdet med bedre 
formidling og flere temasatsninger til glæde 
for kanalens næsten 900.000 ugentlige lyttere. 
Aktualitetsprogrammerne udg jorde 26 procent 
af programfladen og spændte vidt, f.eks. fra det 
daglige ’orientering’ til ’ugen på spidsen’ med 
Claus Hagen petersen. desuden er p1 Morgen i 
2006 blevet relanceret og fremstår nu fra kl. 6 
til 9 som tre selvstændige morgenaviser af 60 
minutters varighed, inklusive egne radioaviser. 

debat- og samtaleprogrammerne udg jorde 18 
procent af p1-fladen i 2006, og der blev hver uge 
budt på spændende og aktuelle 
gæster hos ’Gaardbo på p1’, 
’Løkkegaards’, ’Krause på tværs’ 
og ’Esmanns verden’. Mængden 
af fagmagasiner udg jorde 40 
procent af p1-sendefladen, og 
blandt titlerne kan nævnes pro-
grammer som ’natursyn’, ’Eksi-
stens’, ’panorama’, ’folk og Kirke’, ’Videnskabens 
verden’, ’Europaklip’, ’Agenda’ og ’Miljømagasinet’.

i 2006 havde p1 også fokus på journalistisk dæk-
ning og kulturel afspejling af det nye kommunale 
danmarkskort. udover en løbende dækning hele 
året blev der iværksat en kampagne, hvor p1 i en 
radioserie satte perspektiv på centrale problem-
stillinger for borgerne og på udviklingsmulighe-
derne og -begrænsningerne i landets fem nye 
store regioner. 

p1-lytterne fik ligeledes mulighed for at fordybe 
sig i emner og stofområder under årets særlige 

temasatsninger, bl.a. ’Kristendom i kød og blod’ og 
’direktørens dilemma’. Med temaet ’Kristendom 
i kød og blod’ inviterede p1 på en opdagelses-
rejse, hvor lytterne gennem 25 udsendelser fik 
en sammenhængende beskrivelse af kristendom-
men i danmark i et religiøst, kulturelt og historisk 
perspektiv. Med temaserien ’direktørens dilemma’ 
undersøgte p1, hvad der i praksis skal til - og hvad 
der spænder ben - for at skabe innovation i to 
helt almindelige mindre danske virksomheder. Lyt-
terne kunne gennem seks udsendelser følge tre 
direktører på tætteste hold og få indblik i deres 
dilemmaer og svære valg, mens de gennem et 
halvt år blev udfordret af et rådgiverteam til at 
skabe innovation i deres virksomheder. 

TABEL 4 

fORDelIngen af pROgRamtypeR pÅ p1 - I pct.

    2005 2006

nyheder    7 7

Aktualitet   26 26

fagmagasiner   41 40

debat og samtale   18 18

dokumentar/feature   8 9

note: p1 er en talekanal, hvor musik kun anvendes som virkemiddel i 

programmer og som udfyldning i kortere pauser mellem programmer. 

Musik optræder derfor ikke som programtype på kanalen.

p1 eR kaRak-
teRiseRet veD 
pRogRaMMeR MeD 
nyheDeR, aktua-
litet, Debat og 
faglig oplysning
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torsdage i sæsonen transmitteret de tradi-
tionsrige torsdagskoncerter med dr radio-
symfoniorkestret - med p2-reprise søndag 
formiddag. dr radiosymfoniorkestret har stået 
for 68 koncerter i ind- og udland, og i årets løb 
blev store kunstneriske oplevelser formidlet af 
orkestret med nogle af tidens største dirigenter 
og solister. Mange af koncerterne, som alle blev 
sendt på p2, var udsolgte. Blandt radiosymfoni-
orkestrets højdepunkter i 2006 indgår den store 
Mozart-festival i januar måned med symfonier og 
klaverkoncerter og ligeledes sjostakovitj-koncer-
ter ved øresundsfestivalen Music Around. 

dr radiokoret og dr pigekoret har haft faste 
ugentlige sendetider og desuden en række ad 
hoc-placeringer på p2, som også har sendt dr 
radiounderholdningsorkestrets klassiske kon-
certer, bl.a.  med storstilet musikalsk markering 
af Mozarts 200 års fødselsdag. dr Big Bandets 
koncerter er blevet sendt både i fast placering 
på p2 hver mandag samt i ad hoc-placeringer af 
særlige koncerter.

i 2006 havde p2 i samarbejde med Bibliotekssty-
relsen etableret en række p2 romanlæseklubber, 
hvor 50 af landets biblioteker dannede læsegrup-
per, der sammen har læst månedens bog, og ef-
terfølgende kunne læserne følge p2-programmet 
’Alfabet’s præsentation af bogen på p2. desuden 
diskuterede jurymedlemmer fra bibliotekerne sig 
frem til at udpege modtageren af årets p2 ro-
manpris, og prisen gik i 2006 til  Morten ramsland 
for romanen ’Hundehoved’.

fordeling af sendetid
i sin ansøgning til radio- og TV-nævnet oplyste 
dr, hvorledes programmerne på p2 vil være for-
delt. dr ville sende: 

 62 pct. Klassisk musik (hvoraf 24 pct. er klas-
sisk natradio)

 20 pct. Kultur (inkl. litteratur og dramatik)
 9 pct. samfunds- og debatprogrammer (her-

under nyheder)
 5 pct. Jazz
 4 pct. rytmisk musik

p2 – meD kultuR Og musIk fRa Hele lanDet
dr skal hvert år også redegøre for varetagelsen 
af den særlige sendetilladelse fra radio- og TV-
nævnet, som giver dr lov til at drive den fjerde 
landsdækkende kanal, hvorpå dr sender p2. 
i sendetilladelsen er der sat en række særlige mål 
for p2, som alle er opfyldt i 2006:

p2 skal informere om musik, kunst og kultur i 
bred forstand
dr opfylder dette krav ved at sende program-
mer som ’p2 plus’, ’operanyt’, ’Bolero’, ’filmland’, 
’Lyt til nyt’, ’pladeforum,’ ’folk og Musik’, ’Kunst-
magasinet’ og ’Teatermagasinet.’ p2 dækkede i 
2006 kulturlivet i hele danmark ved at bringe 148 
koncerter uden for Københavns-området og med 
daglige indslag i ’p2 plus’ samt indslag i flere af de 
ovennævnte kultur- og musikmagasiner. 

p2 skal formidle kunst og kultur både aktuelt og 
i historisk perspektiv
dr sender bl.a. programmer som ’Kunstmagasi-
net p2’ på søndage, litteraturprogrammet ’Alfa-
bet’ om lørdagen og søndagen, ’Teatermagasinet’ 
samt forskellige emne- og temaudsendelser om 
kunst og kultur.

p2 skal forholde sig kritisk og skabe debat om og 
i kulturlivet
dr forholder sig kritisk og skaber debat gennem 
flere af de ovennævnte magasiner og i ’p2 plus’ 
alle hverdage samt i de ugentlige ’Temasøndage’. 
Eksempler på debatskabende temasøndage er 
’farvel Andersen’ fra  2006, hvor p2 i et kulturelt 
perspektiv evaluerede succeser og fiaskoer i H.C. 
Andersen-året, og ’Kanonen er affyret’, hvor en 
række gæster med udgangspunkt i kulturkanonen 
diskuterede dannelse, nationalisme og identitet 
i et danmark, der udvikler sig i forlængelse af 
globaliseringen.

p2 skal være kulturproducerende og -stimulerende 
og give lytterne kulturoplevelser i et bredt felt
dr opfylder dette ved at drive ensembler, der 
bl.a. spiller og synger dansk musik (herunder nye 
bestillingsværker), samt ved at sende program-
mer, der afspejler og engagerer musiklivet i hele 
landet. således transmitterede p2 i 2006 i alt 355 
klassiske koncerter (ekskl. koncerterne med drs 
egne ensembler). Af disse var 148 fra andre dele 
af landet end hovedstadsområdet. Herudover 
transmitterede dr også en række jazz-koncer-
ter fra landets festivaler og spillesteder. Endelig 
satte p2 også fokus på musik- og kulturlivet med 
initiativer som p2 Kammermusikkonkurrencen, 
Årets dr Kunstner, p2 prisen-dMA Klassisk, p2 
romanprisen, p2 Bolero-prisen og p2 Jazz-prisen. 

drs ensembler har også i 2006 indtaget en 
markant plads i p2s programmer. p2 har alle 

TABEL 5

fORDelIngen af pROgRamtypeR pÅ p2 – I pct.

    2005 2006

Klassisk dag   38 38

Klassisk nat   24 24

Anden musik   4 4

Jazz   5 5

Kulturprogrammer   20 20

nyheder, debat, samfundsstof  9 9
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dr har også indfriet denne sendetidsfordeling i 
2006 (Tabel 5) og lever dermed op til sendetilla-
delsen ligesom de foregående år.

ReDegøRelse fOR p2-OmkOstnIngeR
metode for dokumentation af gennemsnits- 
omkostninger
det fremgår at sendetilladelsen for denne kanal, 
at dr skal indsende revideret årsregnskab for p2 
og i denne forbindelse dokumentere, at gennem-
snitsomkostningerne ved programvirksomheden 
ikke overstiger gennemsnitsomkostningerne for 
de øvrige programflader i dr radio.

på baggrund af de årlige reviderede regnskabstal 
præsenterer dr således omkostningerne for-
bundet med den fjerde radiokanal. disse omkost-
ninger sammenlignes med tilsvarende reviderede 
regnskabstal for de analoge kanaler p1 og p3 med 
henblik på en vurdering af, om kravet om de gen-
nemsnitlige omkostninger er opfyldt.

gennemsnitsomkostninger
udgifterne i 2006 til den fjerde radiokanal, p2, er 
opg jort til 59,2 mio. kr. (Tabel A-1).

omkostningerne for p2 sammenlignes i Tabel A-2 
med drs øvrige landsdækkende analoge radioka-
naler. Af tabellen kan konkluderes, at omkostnin-
gerne til den fjerde kanal ikke overstiger omkost-
ningerne forbundet med de øvrige radioflader.

i opgørelsen i Tabel A-2 indgår omkostninger til 
p1, p2 og p3, som kan relateres direkte til de 
enkelte kanaler. Herudover er der en række andre 
omkostninger knyttet til produktionen af radio-

programmer, som ikke kan relateres direkte til de 
enkelte kanaler - og derfor ikke indgår i opgørel-
sen. det gælder: omkostninger til radioaviser og 
p3-nyheder, dr ensembler, rettighedsomkost-
ninger (KodA og forfattere), programudvikling, 
udgifter til radioens chefredaktion, udsendelse, 
præsentation og markedsføring.

TABEL A-1

DRIftsOmkOstnIngeR fOR p2 I 2006 

Mio. Kr.    internt regnskab

Indtægter:

salgsindtægter og andre indtægter   1,5

udgifter:

personaleudgifter    33,3

Andre eksterne udgifter    27,4

udgifter i alt    60,7

Årets resultat    59,2

TABEL A-2

OmkOstnIngeR fOR øVRIge DR-kanaleR

Omkostninger – Internt regnskab 2006

Mio. Kr.

p1     64,7

p2     59,2

p3     57,9
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p3 – De unges kanal meD 75 pROcent musIk
p3 er de unges kanal, hvorfor musik udg jorde hele 
75 procent af den samlede sendetid i 2006. p3 
favner et bredt repertoire af musik, bl.a. pop og 
rock – med specielt fokus på musik af både nye og 
etablerede danske kunstnere. i 2006 var 30 pro-
cent af den spillede musik på p3 dansk. 39 procent 
af udsendelserne på p3 var musikformidling, hvor 
musik var det centrale element i programmerne. 
i andre programmer, f.eks. sport og magasinpro-
grammerne, var musikken ikke det indholdsmæs-
sigt centrale, men spillede også her en stor rolle 
(Tabel 6). 

p3 har gennem tiden været karriere-katalysator 
for mange danske kunstnere af fineste karat. Med 
’p3 session’ og ’p3 Minisession’ har p3 præsen-
teret såvel etablerede kunstnere som nye navne, 
der er på vej ind på den danske musikscene. i 
2006 er det f.eks. blevet til koncerter med  både 
stjernefrø som powersolo og Mads Langer og 
med etablerede stjerner som nephew og Thomas 
Helmig. 

i 2006 satte p3 igen fokus på populære pionerer 
og morgendagens stjerner med kanalens årlige 
prisarrangement ’p3 Guld’. denne begivenhed har 
på få år opnået ikon-status 
blandt musiklivets mange pris-
arrangementer, hvilket er helt 
i overensstemmelse med p3s 
unikke position som formidler 
af ny dansk musik. p3 startede 
i 1963 som hele danmarks mu-
sikradio, og her 43 år efter lever den fuldt op til 
titlen som kanalen, der pejler og spejler det dan-
ske musikliv. også p3s ’stereo’ har i 2006 fortsat 
sin musikalske udvikling med større fokus på nye 
udgivelser og med kunstnere i studiet. 

nyhedsudsendelserne udg jorde 5 procent af 
sendefladen på p3 i 2006. Men nyhedsstoffets 
reelle andel af den samlede sendeflade er dog 
langt større, da store dele af formidlingen af 
nyheds- og aktualitetsstoffet sker inden for ram-
merne af magasinprogrammerne - i et formsprog, 
der er både troværdigt og nyskabende i forhold 
til målgruppen. der er i 2006 arbejdet på i endnu 
højere grad at integrere p3 nyhederne i kanalens 
primetime-flader. nyhedsværterne medvirker 
til at skabe mere dynamik og sikrer en hurtigere 
opdatering, når nyhederne sker. p3 har desuden 
arbejdet med at gøre politisk journalistik, repor-
tage og valgdækning relevant og nærværende for 
kanalens mere end 2 millioner ugentlige lyttere. 

8 procent af p3s sendetid i 2006 var sport, en 
stigning på 1 procentpoint i forhold til 2005, da 
programmet ’sport på 3’eren’ blev sendt i højere 
grad på hverdagsaftener med fokus på Cham-

pions League-fodbold, håndbold, danske hold i 
uEfA Cup-fodbold og royal League-turnerin-
gen. desuden udvidede p3 i 2006 sendetiden for 
’sport på 3’eren’ lørdag og søndag for at dække 
den danske fodbold-superliga optimalt. det er i 
2006 lykkedes p3 at fastholde de sportsinteres-
serede ved at have kvalificeret indhold om sport, 
f.eks. fodbolddækningen, og samtidig fastholde de 

TABEL 6

fORDelIngen af pROgRamtypeR pÅ p3 – I pct.

    2005 2006

nyheder   5 5

Magasinprogrammer   49 49

sport   7 8

Musikprogrammer   38 39

p3 haR specielt 
fokus pÅ Musik 
af bÅDe nye og 
etableReDe  
Danske kunstneRe
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p4 - lanDets støRste RaDIOkanal
p4 dækker med sine regionale stationer hele lan-
det og leverer hver dag et mix af landsdækkende 
og regionale programmer og nyheder til kanalens 
2,4 millioner ugentlige lyttere (Tabel 7). Kommu-
nalreformen og dermed det nye danmarkskort 
var baggrunden for en omorganisering i distrik-
terne, så distrikternes dækningsområde nu er 
tilpasset de nye kommunegrænser. Men mens 
kommunalreformen resulterede i færre regioner 
end de tidligere amter, valgte dr at intensivere 
dækningen af landet med flere sendedistrikter. 
de to nye ”minidistrikter” p4 Esbjerg samt p4 
nordvestsjælland fik premiere ved årsskiftet. 
p4 udgør for sine lyttere en så fast følgesvend i 
hverdagen, at kanalen i 2006 tegnede sig for 39 
pct. af al radiolytning i danmark. også på p4 er 
nyhederne i højere grad blevet flyttet ud i den øv-
rige programflade, og udover både landsnyheder 
og regionale nyheder hver time hjælper p4 dagligt 
danskerne med servicemeddelelser om trafik, vejr 
og større begivenheder. 

Musik indgår i en lang række programmer på 
p4, hvor hver anden plade, der spilles, er dansk. 
p4 spillede også i 2006 en vigtig rolle for musik-
ken ved at afspejle og formidle en lang række 
genrer, som lytterne ikke kan møde andre steder 
i det samlede mediebillede. denne indsats blev 
især praktiseret i p4s musikmagasiner som 
’dansktoppen’ og p4s musikaftener, men også 
drs pigekor, drs Big Band og ikke mindst radio-
underholdningsorkestret var en væsentlig del af 
p4s musiktilbud. 

på p4 blev danskernes egne små og store hver-
dagshistorier genstand for projektet ’postkort 
fra Livet’. danskerne sendte 
postkortene ind til p4-regio-
nerne, og en gruppe kunstnere 
med poul Krebs i spidsen lavede 
populærsange ud af historierne 
- foruden en række såkaldte 
”hørefilm”. Hele projektet med 
’postkort fra Livet’ udkom i 
2006 som cd og blev præsenteret ved en koncert 
i radiohuset.

nyHeDeR pÅ alle DRs RaDIOkanaleR
Med mere end 3,5 millioner ugentlige lyttere til 
radioavisen og p3 nyhederne er dr landets stør-
ste radio-nyhedskilde. samtidig 
vurderes radioavisen i drs 
årlige image-undersøgelse 
også som den mest troværdige 
nyhedskilde. dr tilbyder målret-
tede og kvalificerede nyheds-
tilbud til lytterne på alle fire fM-kanaler (Tabel 8). 
på både p1, p3 og p4 indgår nyhederne som en 
integreret del af den øvrige morgenflade, tilpas-
set til kernelytternes særlige ønsker og behov. 

TABEL 7

fORDelIngen af pROgRamtypeR pÅ p4 – I pct.

    2005 2006

nyheder   11 11

nyheds-, aktualitets- og servicemagasiner 30 29

Musikmagasiner   30 30

underholdning   29 30

TABEL 8

senDetImeR fOR nyHeDeR pÅ DR RaDIO

rAdioAVisEr, p3 nyHEdEr oG rEGionALE nyHEdEr

    2005 2006

p1    597 614

p2    528 548

p3    532 532

p4    2.225 2.491

nyheder i alt på fM   3.882 4.185

note: opgørelsen er i forhold til 2005 reguleret, så den i 2006 indeholder

følgende udsendelser: radioavisen, nyhedsoversigter, p3 nyheder samt 

regionale nyheder. 

p4 leveReR 
lanDsDækkenDe og 
Regionale  
pRogRaMMeR og 
nyheDeR til  
2,4 MillioneR

RaDioavisen eR 
DanskeRnes Mest 
tRovæRDige  
nyheDskilDe
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RaDIOsucces pÅ nye meDIeR 
for drs brugere blev der i 2006 stillet flere tilbud 
til rådighed på de nye digitale medier. radio-pod-
casting blev lanceret i 2005 som et forsøg og blev 
i 2006 for alvor en stor succes blandt drs bru-
gere – mere end 140.000 månedlige radiodown-
loads. udover mange af drs faste og populære 
radioprogrammer downloadede danskerne også 
i stor stil ’dagens novelle’, og samlet blev det til 
120.000 novelle-downloads. dr har derfor ved 
udgangen af 2006 indgået en ny aftale med ret-
tighedshavernes organisationer, som vil gøre det 
muligt at tilbyde danskerne endnu mere at vælge 
imellem, så drs programmer fremover kan ligge, 
hvor de nu også hører til – i danskernes lommer. 

drs mere end 400.000 månedlige netradio-lyt-
tere fik i 2006 mulighed for at købe den musik, 
de hører, direkte fra drs netradio. Efter flere 

års udviklingsarbejde har dr 
lanceret en købefunktion 
magen til den, som mange 
udenlandske netradioer bruger. 
dr forventer, at køberadioen vil 
stimulere salget af dansk musik 
og give den en chance over for 

et udenlandsk domineret musikudbud på nettet. 
dermed står dansk musik styrket i den digitale 
kulturkamp, og dr er samtidig – som uafhængig 
af økonomiske udgiverinteresser – garant for, at 
en bred vifte af dansk musik nu kan nå frem til 
brugerne på legal vis. 

720.000 DanskeRe 
haR en Dab-RaDio 
i husstanDen,  
en foRDobling pÅ 
et ÅR
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2006 blev også året, hvor danskerne for alvor tog 
dAB-radioen til sig. Ved årets udgang havde flere 
end 720.000 danskere en dAB-radio i husstanden, 
og det svarer til mere end en fordobling på kun et 
år. 2007 bliver året, hvor dr gradvist trækker sig 
fra halvdelen af sendepladsen på dAB for også at 
give plads til den kommercielle radiobranche. dr 
benytter samtidig lejligheden til at opgradere de 
resterende dAB-kanaler, så der fortsat vil være 
et varieret udbud af digitale kanaler til alle.



sæRlige fokusoMRÅDeR 
foR DR

flest Danske pROgRammeR 
Og fleRe genuDsenDelseR 
I tV
dr har altid haft en målsætning om, at største-
delen af sendefladen skal være danskproduce-
ret. i 2006 steg denne andel til sammenlagt 70 
procent for de to tv-kanaler (Tabel 9). på dr1 
hænger stigningen sammen med de ekstra mange 
sportstimer i 2006, da drs dækning af VM i 
fodbold tæller med som danske timer. stigningen 
i dr2s andel af danske programmer skyldes især, 
at de udenlandske film søndag aften er erstattet 
af overvejende danske programmer.

Antallet af timer med førstegangsudsendt 
egenproduktion steg også i 2006 (Tabel 10). Bag-
grunden for stigningen var dels de øgede timer 
med folketingstransmissioner på dr2 og dels de 
mange ekstra timer med sport i forhold til 2005. 
denne stigning er primært sket på bekostning af 
de fremmedproducerede udsendelser. da omfan-
get af førstegangsudsendelser samlet set kun 
steg svagt i 2006, blev udvidelsen af sendetiden 
primært skabt ved flere genudsendelser. 

det betyder, at dr i højere grad genudsender 
programmer, samtidig med at omfanget af 
førstegangsudsendelser fastholdes. Baggrunden 
for det øgede antal genudsendelser er, at langt 
fra alle seere har mulighed for at se et givent 
program, første gang det udsendes, da der er 
stigende konkurrence om seerne på det danske 
tv-marked. dr vurderer derfor, at det er relevant 

at stille programmerne til rådighed for seerne 
igen, da alle danskere har været med til at finan-
siere dem via licensen.

derudover er der en række 
ressourcemæssige hensyn, 
som gør det urealistisk at 
sende markant flere første-
gangsudsendelser i stedet for 
genudsendelser. Genudsendel-
ser koster i forhold til førstegangsudsendelser 
meget lidt, og derfor kan man ikke umiddelbart 
konvertere genudsendelser til førstegangsud-
sendelser. færre genudsendelser ville altså blot 
medføre færre sendetimer totalt.

desuden skelner dr mellem forskellige typer af 
genudsendelser. der er dels ”snap-reprisen”, hvor 
et program genudsendes inden for et par uger, 
typisk på et helt andet tidspunkt og en anden 
ugedag end førstegangsudsendelsen, hvilket 
f.eks. er tilfældet for de fleste dr2-programmer, 
der genudsendes på dr1 i dagtimerne. og så er 
der den ”rigtige” genudsendelse, hvor seerne har 
mulighed for at se eller gense et program, der 
har været sendt for flere måneder eller år siden, 
som f.eks. ’Matador’.

TABEL 9

DR tVs anDel af Danske Og 

uDenlanDske pROgRammeR

   2005   2006

  dr1 dr2 dr TV DR1 DR2 DR tV

danske 70% 63% 67% 72% 69% 70%

udenlandske 30% 37% 33% 28% 31% 30%

note: opgørelsen indeholder kun førstegangstimer, og tallene er opg jort 

uden præsentationstid. danske timer spænder fra programmer, der er 

totalt egenproducerede, til transmissioner fra udlandet, hvor dr stiller 

speaker til rådighed.

TABEL 10

DR tVs anDel af senDetImeR fORDelt pÅ Danske Og 

uDenlanDske pROgRammeR

    2005 2006

førstegangsudsendelser:

Egenproduktion   3.152 3.381

Co-produktion/Entreprise   343 318

dansk fremmedproduktion   91 64

udenlandsk fremmedproduktion  1.545 1.387

genudsendelser:

Egenproduktion   2.476 2.525

Co-produktion/Entreprise   556 555 

dansk fremmedproduktion   142 184 

udenlandsk fremmedproduktion  2.229 2.597 

timer i alt   10.534 11.011 

DR haR en  
MÅlsætning oM, 
at støRsteDelen 
af senDeflaDen 
skal væRe  
DanskpRoDuceRet
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DRamatIk I tV Og RaDIO

primetime-dramatikken på dr TV i 2006 udg jorde 
27,5 timer og bestod af familieserien ’Krøniken’, 
krimiserien ’ørnen’, julekalender-serien ’Absalons 
hemmelighed’, komedieserien ’Teatret ved ring-
vejen’ og en tv-bearbejdet udgave af ’fra regn-
ormenes liv’. (Tabel 11). dermed producerede dr 

8,5 times mere dramatik i 2006 
end kravet i public service-kon-
trakten om 19 timers drama 
årligt, hvormed dr opfylder sin 
forpligtelse. i den nye public 
service-kontrakt for perioden 
2007-2010 skal omfanget af 
dansk primetime-dramatik stige 

med 10 procent i løbet af kontraktperioden i forhold 
til gennemsnittet for 2003-2006, hvilket betyder, at 
dr minimum skal producere 21 timers dramatik.

dr udviklede nye dramaformater i 2006, hvilket  
bl.a kom til udtryk i et nyt kort format i p2s 
kultureftermiddag. Mængden af nyproduktion er 
opretholdt i 2006.

TABEL 11

DR tVs tImeR meD ny Dansk DRamatIk

     Gennemsnit

   2005 2006 1999-2002

ny dansk primetime-

dramatik   16 27,5 19

TABEL 12

DR RaDIOs tImeR meD Dansk DRamatIk

     Gennemsnit

   2005 2006 1999-2002

nyproduktion  28 28 -

Genudsendelser  138 80 -

udsendt i alt  166 108 97

DR pRoDuceReDe 
8,5 tiMes MeRe 
DRaMatik i 2006 
enD kRavet i 
public seRvice-
kontRakten
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faste ugentlige sendetider og desuden en række 
ad hoc-placeringer (pigekoret både på p2 og p4).  
dr radiounderholdningsorkestrets koncerter er 
sendt på p2 og p4. dr Big Bandet er blevet sendt 
både med fast placering hver mandag på p2 samt 
med ad hoc-placeringer af særlige koncerter. 
 
p3 startede i 1963 som hele danmarks musikra-
dio, og 43 år efter lever den fuldt op til titlen som 
kanalen, der pejler og spejler det danske musikliv 
og har i samme periode indtaget en unik fører-
position som formidler af ny dansk musik og som 
karriere-katalysator for danske kunstnere af høj 
karat. Med ’p3 session’ og ’p3 Minisession’ er der 
i årets løb præsenteret både etablerede kunst-
nere og en række nye navne, der er på vej ind på 
den danske musikscene.

dr optager og sender hvert år et stort antal 
koncerter på p2, p3 og p4. udover de 1.014 timers 
danskproduceret livemusik sendte p2s natra-
dio i 2006 yderligere 60 timers dansk livemusik. 
(Tabel 14).  forklaringen er, at der på p2s klassiske 
natradio, som produceres i samarbejde med en 
række EBu-lande, har været sendt væsentligt 
mere dansk musik i 2006 end i et normalt år.

TABEL 14

Dansk lIVemusIk I DR RaDIO

    2005 2006

Timer i alt på p2, p3 og p4   1.023 1.014*

note: *) dertil kommer 60 timers dansk musik på p2s natradio.

Høje mÅl fOR  
Dansk musIk I RaDIOen

drs musikudbud skal stimulere glæden ved musik. 
dr har særlig fokus på den danske musik og dens 
udbredelse i en ellers engelsk-domineret verden. 
således styrkede dr også indsatsen for dansk 
musik i 2006 og opfyldte på p2 og p3 de høje mål 
for andelen af dansk musik på fM-kanalerne. Kun 
p4 har i 2006 ikke helt opfyldt målet om, at hver 
anden plade, der spilles, skal være dansk, hvilket 
der i 2007 vil blive fulgt op på ved integreringen af 
et nyt styrings- og måleværktøj.

drs indsats for at eksponere og promovere 
dansk musik blev i 2005 styrket med introduktio-
nen af 10 nye musikbårne netkanaler. i 2006 er dr 
gået et skridt videre og tilbyder nu drs mere end 
400.000 månedlige netradio-lyttere mulighed for 
at købe den musik, de hører i radioen, direkte fra 
drs netradio. Efter flere års udviklingsarbejde 
har dr lanceret en købefunktion magen til den, 
som mange udenlandske netradioer bruger. 

Antallet af klassiske koncerttransmissioner i 
dr radio var i 2006 på 355 foruden en række 
koncerter med drs egne ensembler, og 148 af 
koncerterne var fra andre dele af landet end 
hovedstadsområdet. samtidig 
har drs ensembler også i 2006 
indtaget en markant plads i drs 
programmer. p2 har alle tors-
dage i sæsonen transmitteret 
de traditionsrige torsdags-
koncerter med dr radiosymfoniorkestret - med 
reprise i radioen søndag formiddag. desuden 
er koncerterne også blevet genudsendt på dr 
Klassisk. dr radiokoret og dr pigekoret har haft 

TABEL 13

 anDel DanskpRODuceRet musIk I DR RaDIO 

(cD/plaDeR) 

    2005 2006

p2    18% 21%

p3    30% 30%

p4    51% 48%

DRs MusikuDbuD 
skal stiMuleRe 
glæDen veD  
Musik
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VeDkOmmenDe  
pROgRammeR Om musIk  
pÅ tV
omfanget af dansk musik på tv lader sig ikke 
nemt kvantificere. En lang række programmer 
indeholder dansk musik, men langt fra alle bliver 
kategoriseret som musikprogrammer. i stedet vil 
de typisk være kategoriseret som enten kultur 
eller underholdning. f.eks. er dr2s program om 
musik ’Musikprogrammet’ kategoriseret som et 
kulturmagasin, selv om programmet indeholder 
meget dansk musik. på samme tid kan et dansk 
egenproduceret program være kodet som Musik, 
men indholdet kan i realiteten være udenlandsk 
musik. Et sådant eksempel er ’Boogie’, der i mange 
år har været sendt på dr1 og består af både 
danske, men i høj grad også udenlandske musikvi-
deoer. Et program som dansk Melodi Grand prix 
kategoriseres som underholdning, men indeholder 
i sagens natur en masse dansk musik. på en sådan 
baggrund er en ren kvantitativ opgørelse over 
dansk musik på tv ikke retvisende. 

Herudover forbruges musik i medier ofte som 
en sekundær beskæftigelse, hvilket betyder, at 
rene koncerter og musiktransmissioner ikke er 
specielt velegnede til tv-mediet, men snarere til 
radio. for at kunne tiltrække tv-seere til musik 
fordres ofte en kombination af programindhold 
som f.eks. procesreportager, portrætter af 
stjernesolister kombineret med musikudøvelsen 
samt det rigtige sendetidspunkt. da dr2 sendte 
klassiske lørdagskoncerter, havde de således i 
gennemsnit kun 17.000 seere, mens omlægningen 
af strategien til færre, men mere gennemar-
bejdede produktioner som f.eks. konkurrencen 
’spil for livet’, også på dr2, har opnået betydelig 
større seertilslutning med 100-200.000 seere. 

dr er i den nye public service-kontrakt for pe-
rioden 2007-2010 forpligtet til at ”øge omfanget 
af tv-programmer om dansk musik”. det er en 
opgave, som dr naturligvis vil løse på trods af de 
kvantitative og seermæssige udfordringer – og 
især vil dr fra 2009 benytte aktiviteterne i det 
nye koncerthus til tv-udsendelser om musik.

i 2006 sendte dr TV - udover sine faste musik-
programmer ’Boogie’, ’Liga.dk’ og ’Musikprogram-
met’ - flere store danske musik-events som p3 
Guld, danish Music Awards, dMA i Jazz, dansk 
Melodi Grand prix  og ’spil for livet’. også en 
række enkeltprogrammer havde dansk musik som 
indhold, bl.a. sommerens slotskoncerter med povl 
dissing og Benny Andersen, en børneserie med 
sigurd Barrett og dr Big Bandet, en dokumen-
tarfilm om gruppen Aqua, ’Blå Bio’ med suzanne 
Brøgger, der synger blues, samt en række dr2-
temaaftener om den danske sang, C.V. Jørgensen, 
dansk musikvideo, Montmartre, dansk hip hop 
og en mindekoncert for niels-Henning ørsted 
pedersen.
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udover indsatsen på tv har dr i dag sammen-
hængende børneuniverser på nettet, med til-
hørende egne radiokanaler på dAB-radio. Hvor 
børnene tidligere måtte nøjes med korte børne-
udsendelser, klemt inde mellem de voksnes radio-
programmer, kan de i dag døgnet rundt stille ind 
på dedikerede radiokanaler på dAB og på nettet. 
i 2006 blev det til i alt 17.890 timers radio til børn, 
en udvidelse af sendetiden på 2.967 timer i for-
hold til 2005 og på hele 12.262 
timer i forhold til 2004. (Tabel 
16). drs tilbud til de mindste 
børn er dAB-kanalen dr oline 
og dens søsterområde på dr.dk, 
der bærer samme navn. drs 
radiotilbud til de lidt større børn er dAB-kanalen 
dr Barracuda, der ligeledes har et søsterunivers 
på dr.dk med samme navn. udover 17.520 timers 
digitale børneudsendelser sendte dr i 2006 også 
370 timers udsendelser til børn på fM-kanalerne 
i form af ”vinduer”, som ledte børnene videre til 
deres egne kanaler, og børneprogrammet ’Junior’ 
på p3.

også de 13-20-årige har deres egne dedikerede 
kanaler på dAB og net, hvor de døgnet rundt kan 
stille ind på bl.a. ungdomskanalen dr Boogieradio. 
sendetiden til unge er fra 2005 til 2006 blevet 
udvidet med 2.862 timer og udvidelsen er pri-
mært sket på de digitale kanaler (Tabel 17).

TABEL 16

DR RaDIOs senDetImeR meD pROgRammeR tIl bøRn 

(3-12-ÅRIge)

     Gennemsnit

   2005 2006 1999-2002

Analoge (fM)  390 370 510

digitale (dAB + net)  14.533 17.520 6

I alt  14.923 17.890 516

note: Efter aftale med Mediesekretariatet er dr forpligtet til at opret-

holde 370 timers programmer til børn på fM, svarende til niveauet i 2004. 

TABEL 17

DR RaDIOs senDetImeR meD pROgRammeR tIl unge 

(13-20-ÅRIge)

unGE (13-20 År)   2005 2006

I alt   32.861 35.723

fOkus pÅ bøRn Og unge  
I tV Og RaDIO

som nævnt er børn og unge et af drs indsats-
områder i strategien for de kommende års 
programvirksomhed. dr vil således søge at skabe 
nogle trygge, engagerende og kreative universer, 
der af børnene opleves som deres egne, og hvor 
dr medvirker til børnenes dannelse og videre 
udvikling. det betyder, at dr vil gøre en samlet 
og tværgående indsats på alle de platforme, som 
børn og unge benytter sig af, inklusive både nye 
medier samt radio og tv. for selv om medieinter-
essen for mange unge især knytter sig til net, 
mobil og andre nye medier, viser undersøgelser, at 
de med stor selvfølgelighed bruger alle medier og 
stadig også både radio og tv.

ifølge public service-kontrakten er det et krav, at 
dr årligt sender minimum det samme omfang af 
børneprogrammer på tv som i perioden 1999-
2002, hvilket vil sige 693 timer i gennemsnit (Tabel 
15). dr sendte i 2006 i alt 848 timer til børn, da 
der ligesom året før var et ekstra programtilbud 
med ’sommersummarum’ i skolernes sommerfe-
rie. dermed har dr i perioden 2003-2006 årligt 
sendt 774 timer i gennemsnit, hvilket er langt over 
det kontraktmæssige krav, men helt i tråd med 
drs programstrategi.  

omfanget af tv-programmer rettet mod de unge 
i alderen 13-20 år var i 2006 på i alt 549 timer, 
hvilket er en stigning på 115 timer i forhold til 2005, 
og det er en fordobling af den gennemsnitlige 
sendetid til denne aldersgruppe i perioden 1999-
2002. stigningen skyldes, at dr1 i 2006 udvidede 
sin ungdomsflade på hverdagene, så den startede 
kl. 15.10 i stedet for kl. 16.00 som tidligere.

TABEL 15 

DR tVs senDetImeR meD pROgRammeR tIl bøRn Og 

unge

     Gennemsnit

   2005 2006 1999-2002

3-12-årige  837 848 693

13-20-årige  434 549 274

DR vil skabe 
tRygge, engage-
RenDe og kReative 
univeRseR
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masseR af nettIlbuD tIl 
bøRn Og unge

Målet med drs nettilbud til børn er at skabe et 
sikkert univers, som stimulerer til leg, nysgerrig-
hed og udvikling. samlet blev drs mange forskel-
lige tilbud til børn i 2006 brugt af omkring 116.000 
unikke brugere om ugen. Heraf havde ’oline’-sitet, 
som samler alle tilbuddene til de mindre børn, i 
snit 72.000 unikke brugere om ugen, og det er 
en stigning på 5 pct. i forhold til året før. En del 
af årsagen til den pæne stigning skal findes i en 
vellykket relancering af sitet, hvor indholdet fik et 
samlingspunkt omkring figuren ’oline’ og hen-
des virtuelle ø. det gav én samlet indgang til alle 
universets tilbud, der både indeholdt klassikere 
som ’Kaj og Andrea’ og ’Bamses Billedbog’ og unikt 
webindhold som ’pingvinen nikolaj’. Hos ’oline’ æn-
drer øen sig desuden i takt med årstiderne og er 
dermed hele tiden et spændende udgangspunkt 
for både udforskning og leg. 

de lidt større børns område på dr.dk er ’Bar-
racuda’, der gennemsnitligt havde 65.000 unikke 
brugere om ugen i 2006, og det er en solid frem-
gang på 9 pct. flere brugere i forhold til året før. 
Året igennem bød ’Barracuda’ på flere nyheder. 

sommeren bød på ’sommer-
summarum’ på både net og 
tv. Mens dette program blev 
sendt, stod sitet dagligt for 
3 pct. af alle sidevisninger på 
dr.dk i tidsrummet kl. 10-11, 
hvilket indikerer, at der er store 

muligheder for at skabe sammenhæng mellem dr 
TV og dr.dk i forbindelse med børneprogrammer. 
Brugerne bidrog i øvrigt med i alt 94.800 spørgs-
mål til ’sommersummarum’s værter på den chat, 
der var en del af sitet på dr.dk.
 
i september arrangerede dr børnenes eget 
Melodi Grand prix, Junior MGp, som endnu engang 
løb af stablen med stor succes. i ugen efter 
Junior MGp havde sitet over 120.000 brugere 
og toppede søndagen efter showet med 50.000 
brugere på en enkelt dag. samtidig beviste sitet, 
at der i høj grad er potentiale for brugergene-
reret indhold for børn, idet cirka 7.000 indsendte 

hjemmelavede videoer, hvor der synges karaoke til 
sangene fra MGp. 

i december lancerede dr den store og tværme-
dielle julekalender-satsning ’Absalons hemmelig-
hed’ på dr1, som blev set af 784.000 seere i snit 
kl. 19.30. det tilhørende site havde i gennemsnit 
næsten 23.000 brugere dagligt helt frem til 
25. december. sitet gav blandt andet brugerne 
mulighed for at læse mere om ’Absalons hem-
melighed’ og seriens personer, løse gåder og 
deltage i konkurrencer. derudover kunne børnene 
få information om, hvor og hvordan de selv kunne 
opleve ’Absalons hemmelighed’ i deres nærområ-
de i kraft af museumsudstillinger og arrangerede 
skattejagter. 

over for de unge tager drs nettilbud afsæt i 
en målsætning om at engagere, udfordre og 
underholde dem med alsidige, 
nyskabende og unikke tilbud på 
nettet. i 2006 blev der foku-
seret både på at lade de unge 
være aktive bidragsydere og 
på at skabe sammenhæng på 
tværs af medierne. de unge 
anvender i høj grad alle medier, og ved at tilbyde 
dem indhold på forskellige platforme forsøger dr 
at møde de unge på deres egne præmisser og 
følge deres behov.

ungdomsstoffet kunne i 2006 findes samlet 
via dr.dk/ung, der var en fælles indgangsside 
til ’sKuM’s community og til drs tv- og radio-
programmer for unge. Mange af tilbuddene var 
tværmedielle satsninger og gav samtidig bru-
gerne mulighed for at være medskabere af ind-
holdet, f.eks. i ’spam’, hvor unge kan indsende små 
videoklip og dele dem med andre brugere både 
på dr.dk, på dr Mobil og på dr1. ’Boogie’ var igen 
i 2006 en succes, og brugerne har mulighed for 
både at høre Boogieradio på dAB og nettet, at se 
Boogie Listen på dr1 og at streame musikvideoer 
på dr Mobil. 

Med 189.000 ugentlige brugere i gennemsnit i 
2006 er ’sKuM’ et af danmarks store ungdoms-
communities. ’sKuM’ er også fortsat et meget 
aktivt mødested for unge, der ligeledes i stor stil 
kontakter communitiet via deres mobiltelefon. 
Medlemmerne af ’sKuM’ skriver hver uge store 
mængder af debatindlæg om alt fra ungdomshu-
se, store følelser og politik til egne digte. Blandt 
nyskabelserne i ’sKuM’-communitiet i 2006 var 
blandt andet ’Hugin’, der fungerede som bruger-
nes eget ”analyseinstitut”, der kunne gøre dem 
klogere både på egne og andre unges holdninger 
og vaner. ’Hugin’ var et tværnordisk projekt, der 
blev udviklet og samfinansieret med public ser-
vice-stationerne sVT i sverige og nrK i norge.

7.000 bøRn inD-
senDte hjeMMe-
laveDe viDeoeR 
MeD sangene  
fRa Mgp

MeDleMMeRne af 
’skuM’ skRiveR 
hveR uge stoRe 
MængDeR af  
DebatinDlæg
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unDeRVIsnIng I tV Og  
pÅ DR. Dk

inden for undervisning er omfanget af første-
gangsudsendte tv-programmer fastholdt på det 
samme niveau som i 2005. derimod har både dr1 
og dr2 øget omfanget af genudsendelser af un-
dervisningsprogrammer i dagtimerne (Tabel 18).
i 2006 havde dr i sine undervisningsprogrammer 
bl.a. fokus på den nye kommunalreform, der blev 
behandlet i programrækken ’Hva’ så danmark?’

Ligesom det kan være vanskeligt at give et ret-
visende billede af drs indsats 
for musikken på tv, så er denne 
opgørelse af sendetimer med 
undervisning heller ikke fuldt 
dækkende for omfanget af 
programmer, der har et indhold, 
som folk kan blive særlig belært 
af. dr sendte bl.a. en lang 
række danske historieprogram-
mer, som f.eks. ’Tidsmaskinen’, 
’store danskere’, ’det splittede danmark’ og ’det 
danske Congo eventyr’, der også må siges at have 
elementer af undervisning i sig.  Andre eksempler 
på programmer, der ikke bliver kategoriseret 
som undervisning, men som er til stor glæde 
for mange danskere, er videnskabsmagasinerne 
’Viden om’ og ’Lægens bord’. Vurderingen af drs 
indsats på undervisningsområdet bør derfor 
ses i et bredere perspektiv end blot at gælde 
de programmer, som eksplicit rubriceres under 
programformålet undervisning. 

TABEL 18

DR tVs senDetImeR meD unDeRVIsnIng

   2005   2006

  dr1 dr2 dr TV DR1 DR2 DR tV

førstegangs-

udsendelser 3 55 58 1 57 58

Genudsendelser 154 89 243 165 125 290

I alt 157 144 301 166 182 348

DRs RetnIngslInjeR  
I fORHOlD tIl pROgRammeR 
tIl bøRn
dr anvender nogle særlige retningslinjer i forhold 
til børn og sendetidspunkter for at sikre børn 
mod indhold, der kan have skadelig effekt. dr 
sender en lang række programmer i løbet af da-
gen, hvor mange af dem ikke er produceret i bør-
nehøjde, men alligevel bliver sendt. derfor tager 
dr en række hensyn både i forhold til programmer 
specifikt henvendt til børn og til programmer, der 
sendes på tidspunkter, hvor børn normalt ser tv. 

Herudover ser dr det som sit ansvar at sikre, at 
forældrene får et godt grundlag for at beslutte, 
om børnene skal se med eller ej. for at leve op til 
dette ansvar har dr en række retningslinjer for, 
hvad dr kan vise og for, hvordan dr bedst giver 
forældrene et grundlag for at beslutte, hvad 
deres børn skal se. disse retningslinjer er blandt 
andet beskrevet i drs programetik. Herunder:

 dr advarer mod voldelige eller andre stærke 
scener, der vises før kl. 21.

 dr viser ikke porno og advarer, hvis der vises 
eksplicitte erotiske scener før kl. 21.

 dr viser kun voldelige scener i fakta, aktua-
litets- og nyhedsprogrammer, hvis de tjener et 
redaktionelt formål.

 dr har mere vide rammer for at vise voldelige 
scener i fiktionsprogrammer, som ligger fjernt fra 
virkeligheden.

samtidig har dr en række særlige regler for de 
spots og trailers, som vises mellem programmer-
ne, og som derfor i højere grad end programmer 
kan overraske seerne. dette gælder naturligvis 
i særlig grad i spots og trailere, som er placeret 
omkring børneprogrammer. Et andet eksempel 
på at dr forsøger at sikre børn mod indhold med 
skadelig virkning er, at dr har flyttet ’fjernsyn for 
dig’ til kl. 17.30-18.00 for at skabe større afstand 
til TV Avisen kl. 18.30.

’tiDsMaskinen’, 
’stoRe Danske-
Re’, ’Det split-
teDe DanMaRk’ 
og ’Det Danske 
congo eventyR’ 
eR ogsÅ unDeR-
visning
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netunDeRVIsnIng tIl alle

undervisningsprojektet dr.dk/skole var også i 
2006 en succes blandt lærere og elever i 0.-10. 
klasse. 850 skoler i danmark abonnerede på 
sitet, der havde ca. 300.000 brugere. Adgangen 
til det samlede tilbud på dr.dk/skole forudsætter 
abonnement, men dele af sitet er dog offentligt 
tilgængelig. i 2005 blev sitet udvidet, og det er 
nu muligt for brugerne at lade sig udfordre og 
inspirere af hele 21.000 multimedieklip fordelt på 
omkring 40 klipsamlinger og 30 temaer. Heraf blev 
17 klipsamlinger og 10 temaer lanceret i 2006, 
herunder blandt andet temaer om danmark, mob-
ning og fremtidens arbejde.

udover dr.dk/skole til folkeskolebørn har dr også 
satset på et tilsvarende undervisningskoncept 
til unge, nemlig dr.dk/gymnasium, som indeholder 
12 klipsamlinger og 13 temaer med i alt mere end 
20.000 multimedieklip fra drs arkiver inden for 
historie, kultur, samfund, naturvidenskab, nyheder 
og satire. omkring 35 gymnasieskoler havde 
tegnet abonnement i 2006, hvor yderligere seks 
klipsamlinger og fem nye temaer blev lanceret.

drs voksenundervisningstilbud ’dr undervis-
ning’ er ligeledes blevet en solid succes. i 2006 
havde sitet dr.dk/undervisning næsten 30.000 
unikke brugere i gennemsnit om ugen, og det er 
en fordobling i forhold til året før (Tabel 19).. på 
’dr undervisning’ er det muligt for alle dr.dk’s 
brugere at lade sig inspirere af ikke mindre end 
43 forskellige temaer - fra tv-serien ’Krøniken’ 
til tv-interviews med en række verdenskendte 
statsledere i serien ’de skrev historie’. i alt 10 
af temaerne blev produceret i 2006, heriblandt 
’de urørlige’ om kasteløse i indien, ’Mit danmark’ 
om den store kommunalreform og ’fremtidens 
arbejde’ om vidensdeling, ledelse og nye måder at 
arbejde på. 

TABEL 19

gennemsnItlIge ugentlIge besøgstal pÅ 

DR unDeRVIsnIng 

    2005 2006

Antal unikke brugere    14.127 29.302

note: Tabellen er eksklusive ugentligt antal brugere på dr.dk/dril

DR.Dk/gyMnasiuM  
inDeholDeR 
20.000 Multi- 
MeDieklip fRa 
DRs aRkiveR MeD 
histoRie,  
kultuR, saMfunD, 
natuRviDenskab, 
nyheDeR og  
satiRe
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tætteRe pÅ DanskeRne Og  
fleRe DR-DIstRIkteR

 dr skal afspejle hele landets kulturelle mangfol-
dighed, både for at kunne levere relevante og tro-
værdige regionale nyheder og for at kunne give 
danskerne lyst til og mulighed for at engagere sig 
nationalt, regionalt og lokalt. i 2006 rykkede dr 
endnu tættere på danskerne med flere regionalt 
producerede programmer på de landsdækkende 
radiokanaler. 

især p1 og p4 havde i 2006 fokus på etableringen 
af det nye kommunale danmarkskort, og foruden 
den løbende dækning hele året blev der iværksat 
to kampagner: på p1 blev der 
lanceret en radioserie, som 
diskuterede både udviklings-
muligheder og begrænsninger 
for borgerne med det nye 
danmarkskort og de fem store 
regioner, og p4 satte de samme 
temaer på dagsordenen i en 
kampagnemåned, idet p1 og p4 samarbejdede om 
dette emne og udvekslede både viden og progra-
melementer.

Kommunalreformen var også baggrunden for en 
omorganisering i drs distrikter, idet dr ønskede 
at tilpasse distrikternes dækningsområde til de 
nye kommunegrænser. Men hvor kommunalrefor-
men resulterede i færre regioner end de tidligere 
amter, valgte dr at intensivere den redaktionelle 
dækning af landet ved at oprette flere sendedi-
strikter. dr har således ved udgangen af 2006 

etableret to nye ”minidistrikter”, henholdsvis p4 
Esbjerg med tilknytning til dr syd i Aabenraa og 
p4 nordvestsjælland med hjemsted i Holbæk og 
tilknytning til dr sjælland i næstved. samtidig 
blev den tidligere Kanal 94 i Vejle omdannet til 
den nye p4 Trekanten, der ligesom p4 Esbjerg 
fungerer som en afdeling af dr syd, men med 
selvstændige udsendelser.

Men også p2 afspejler aktiviteter i hele dan-
mark. i p2s kultur- og musikmagasiner har der i 
2006 været bragt mange indslag fra provinsen. 
programmerne ’Alfabet ’og ’Bolero’ er f.eks. for 
en tredjedels vedkommende produceret i Århus, 
kulturprogrammet ’p2 plus’ produceres i et sam-
arbejde mellem København, Århus og Aabenraa, 
og det ugentlige amatørmusikprogram ’folk og 
Musik’ produceres i Holstebro. desuden er hele 
p3s aftenflade i 2006 blevet produceret i Århus, 
og disse produktioner er blandt hovedårsagerne 
til stigningen i distrikternes leverancer til p1, p2 
og p3 i 2006 (Tabel 20). 

TABEL 20

DR-DIstRIkteRnes bIDRag tIl DRs RaDIOkanaleR (fm) 

TiMEr     2005 2006

Landsdækkende programmer p1, p2, p3     26.280 26.280

Landsdækkende programmer p4     6.535 6.540

Landsdækkende sendetid i alt     32.815 32.820 

distrikternes leverance til landsprogrammer p1, p2, p3      2.337 2.793

distrikternes leverance til landsprogrammer p4     3.257 3.263

distrikternes bidrag i alt     5.594 6.056

distrikternes bidrag i procent     17% 18%

DR haR etableRet  
to nye ”Mini- 
DistRikteR”,  
p4 esbjeRg og  
p4 noRDvest-
sjællanD
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VIgtIg støtte  
tIl Danske fIlm

dr støtter hvert år dansk film og styrker den 
danske filmproduktion ved at investere mindst 60 
mio. kr. årligt i gennemsnit i aftaleperioden. Af de 
60 mio. kr. skal 35 mio. kr. anvendes på spillefilm, 
mindst 7 mio. kr. på kort- og dokumentarfilm og 
mindst 4 mio. kr. på talentudvikling. dr har i 2006 
indgået kontrakter om spillefilm på 34,1 mio. kr., 
hvoraf de 18,1 mio. kr. udgør køb af visningsret-
tigheder, og 16,0 mio. kr. er investeringer. derudo-
ver er der ydet støtte til kort- og dokumentarfilm 
på 7,3 mio. kr. samt finansieret talentordning med 
4 mio. kr. den ikke-øremærkede andel på 14 mio. 
kr. er i 2006 anvendt til bl.a. drama- og program-
serier, dokumentarprogrammer m.v.

eksteRne pRODucenteR
dr har desuden lagt programproduktion ud 
til uafhængige producenter. udlægningen skal 
ifølge drs public service-
kontrakt udgøre mindst 170 
mio. kr. i 2006. de førnævnte 
øremærkede filmpenge på 
35+7+4 = 46 mio. kr., som er 
påkrævet i forbindelse med 
drs public service-kontrakt, 
medregnes som et gennem-
snitsbeløb ved opgørelsen af 
udlægningen. derudover indgår i beregningen af 
udlægningen også de ikke-øremærkede midler på 
14 mio. kr. til dansk film. 

dr har i 2006 udlagt programproduktion for i alt 
167,2 mio. kr. i dette beløb er ikke medtaget for-
udbetalinger til eksterne produktioner, som sen-
des på et senere tidspunkt. derimod er medtaget 
tidligere eksterne udgifter til forproduktioner af 
programmer, som er sendt i 2006 (Tabel 22).

TABEL 22

DR tVs anVenDelse af uafHængIge pRODucenteR 

- mÅlt VeD OmkOstnIngeRne fORbunDet HeRmeD 

Mio. Kr.   2005 2006

    167, 6 167,2

TABEL 21

tekstnIng fOR DøVe Og HøReHæmmeDe I DR

TV i TiMEr   2005 2006

dr1   2.074 1.990

dr2   1.072 1.277

I alt   3.146 3.267

førstegangsudsendte tekstede timer 1.127 1.128

Tegnsprogsprogrammer analogt  117 114

Tegnsprogsprogrammer på dTT  0 199

note: Både TV Avisen kl. 18.30 og 21.00 tæller med i antallet af tekstede 

timer på dr1, selv om det ikke er alle indslag, som kan nå at blive tekstet

 inden udsendelsen.

tIlbuD tIl DøVe Og  
HøReHæmmeDe

som public service-virksomhed er det vigtigt for 
dr, at alle har adgang til drs programmer og 
tjenester. derfor gør dr en særlig indsats for at 
forbedre de døve og hørehæmmedes muligheder 
for at benytte drs tilbud.

i 2006 fastholdt dr således det høje omfang af 
førstegangsudsendte tekstede tv-timer, samtidig 
med at det samlede antal timer steg med 121 
timer. denne stigning skyldes det øgede omfang 
af sendetimer på dr2. derimod faldt det totale 
antal tekstede timer til døve og hørehæmmede 
på dr1, da dr1 i 2006 sendte VM i fodbold og der-
med flere ikke-tekstede transmissioner (Tabel 21).

dr tekster i dag alle programmer, som det er 
praktisk muligt og meningsfyldt at tekste. det 
er en særlig udfordring at tekste live-program-
mer, og fremover vil det da også være omfanget 
af live-programmer, som afgør drs antal af 
tekstede timer. 

Åbningen af det landsdækkende digitale og jord-
baserede tv-sendenet (dTT) fra april 2006 har 
bl.a. g jort det muligt for dr at øge omfanget af 
tegnsprogstolkede direkte programmer. derfor 
tegnsprogstolker dr nu både deadline kl. 17.00 
fra dr2 og TV Avisen kl. 18.30 fra dr1.

DR støtteR  
Dansk filM veD 
at investeRe  
MinDst 60 Mio. 
kR. ÅRligt i 
Dansk filM- 
pRoDuktion
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dr er således involveret i mange danske filmpro-
duktioner, og for 2006 er der lavet en oversigt 
over de projekter, som dr økonomisk var invol-
veret i inden for både spillefilm samt kort- og 
dokumentarfilm (Tabel 23).

82 pct.  eR euROpæIske pROgRammeR
dr TV skal ifølge et Eu-direktiv så vidt muligt 
sende mindst 50 pct. europæiske programmer, og 
10 pct. af de europæiske programmer skal pro-
duceres af uafhængige producenter. drs to tv-
kanaler vil gerne fremme det europæiske udbud 
i programfladerne, også som et alternativ til de 
amerikanske tv-serier og film, og derfor har dr 
fortsat ingen problemer med at leve op til disse 
krav. i 2006 lå den samlede andel af danske og 
europæiske programmer på dr TV således på 82 
pct., og 16 pct. af disse programmer var leveret 
af uafhængige producenter (Tabel 24).

TABEL 23

DRs økOnOmIske engagement I Danske fIlm 

direktøren for det hele

Cykel- og dansemyggen

Timescapes/Blinded Angel

En mand kommer hjem

Kærlighed på film 

provinsen

Gymnasielærer pedersens 

beretning 

Erik nietzsche de unge år 

Hvid nat

Aicha

Maria Larssons evige ø

Kærestesorger ekstra

Linas Kvällsbok

de smås skrig 

BZ

note: Alle titler er arbejdstitler.

TABEL 24

DR tVs anDel af euROpæIske pROgRammeR

   2005  2006  Eu-kvote

   TiMEr pCT. tImeR pct. pCT.

Andel af europæiske programmer dr1 4.421 82% 4.301 79% 

  dr2 3.147 84% 3.473 85% 

  DR tV 7.569 83% 7.774 82% 50%

Andel af europæiske programmer  dr1 851 16% 847 16% 

fra uafhængige producenter dr2 664 18% 690 17% 

  DR tV 1.514 17% 1.537 16% 10%
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fÅ meRe uD af DR.Dk Og  
nye meDIeR

DR støRst Og beDst pÅ nettet
drs mange aktuelle, oplysende og underholdende 
tilbud på nettet betød, at dr.dk i 2006 fastholdt 
sin position som danmarks største og bredeste 

indholdssite ligesom året før. 
udover den både hurtige og 
reflekterende nyhedsformid-
ling, som trak mange brugere 
til, var også muligheden for at 
se og høre radio- og tv-pro-
grammer live og on demand en 

medvirkende årsag til, at dr.dk var danskernes 
foretrukne indholdssite. 

En af de nye ting, der virkelig tog fart på inter-
nettet i 2006, var de såkaldte blogs, altså sider, 
hvor f.eks. TV Avisens værter kan skrive indlæg og 
være i dialog med seerne. det blev dermed muligt 
for drs brugere at få en anden oplevelse af 
værterne, som ikke kun skrev om aktuelle nyheder 
og deres dækning, men også havde kommentarer 
om helt hverdagsagtige emner. disse blogs bidrog 
til en ny form for umiddelbar dialog, hvor mange 
brugere kom med nyttig kritik og gode råd, og 
hvor en række dr-værter fik mulighed for at give 
nogle interessante svar. derfor satser dr.dk på i 
2007 at udvide disse blog-tilbud i forbindelse med 
flere programmer.

som en del af den programstrategiske udvikling 
af dr.dk blev der i efteråret 2006 lanceret en 
række aktuelle webtemaer på dr.dk. det blev f.eks. 
til temaer om den store bogmesse i forum og om 
James Bond-filmene samt et særligt juletema, 
som fik over 95.000 besøgende på kun en uge. 

OgsÅ bIDRag fRa bRugeRne
nyhedsområdet havde i 2006 omkring 270.000 
unikke brugere hver uge, mens sporten blev be-
søgt af omkring 140.000 brugere. på sporten fik 
brugerne en helt ny mulighed for selv at bidrage 
med deres sportsviden på dr.dk. Ved hjælp af 
drs sports-Wiki, der er et samarbejde mellem 
dr og Wikipedia, kunne brugerne skrive leksikon-
opslag om netop de danske sportsbegivenheder, 

de synes er de vigtigste, og de bidrog dermed til 
at gøre sportsdækningen på dr.dk bredere, f.eks. 
med portrætter af kendte sportsstjerner og med 
ekstra viden om reglerne for hækkeløb.

i gennemsnit var der hver uge 145.000 brugere, 
som hentede oplysninger i drs tv- og radiopro-
gramoversigter, og de to kanalsites dr.dk/dr1 og 
dr.dk/dr2 blev besøgt af henholdsvis 100.000 og 
37.000 unikke brugere om ugen. på de to kanalsi-
tes kunne man f.eks. få forbrugertips på ’rabat-
ten’s site, komme bag kulisserne på dansk Melodi 
Grand prix og læse mere om søren ryges have. 
Videnskabssitet på dr.dk blev i 2006 erstattet 
af et stort programsite til ’Viden om’  i et forsøg 
på at knytte indsatsen på henholdsvis tv og net 
tættere sammen. på p1s site blev 30.000 unikke 
brugere hver uge klogere på kultur, politik og sam-
fund, mens 114.000 brugte p4s site som indgang 
til at lytte til de populære radioprogrammer, læse 
om værterne eller bytte brugte ting og sager på 
dr-regionernes byttemarked. og på p3-sitet 
tjekkede 69.000 ugentlige brugere blandt andet 
satireholdet ’Tjenesten’s morsomheder og så på 
andre brugeres mms-bidrag.

dr inviterede i 2006 også danskerne til debat på 
dr.dk/debat, og der blev diskuteret livligt om både 
drs programmer og de mange samfundsaktu-
elle emner, som programmerne tog op. Brugerne 
bidrog dog også med andet end deres meninger 
på dr.dk, idet mange benyttede muligheden for at 
indsende deres egne oplevelser til bl.a. det tvær-
medielle projekt ’fantastiske fortællinger’, som 
foregik både på dr TV, på dr.dk og i bogform. 

mange seR DR tV pÅ nettet
Årets største satsning og nyskabelse var at 
tilbyde dr TV på nettet, dr.dk tv, som endte med 
at have næsten 170.000 ugentlige unikke brugere 
i gennemsnit i december måned. Med dr.dk tv fik 
danskerne en helt ny mulighed for at se drs tv-
programmer, når de selv havde 
tid og lyst. dr.dk tv indeholder 
en bred vifte af programmer, 
lige fra nyhedsudsendelser over 
børneprogrammer, aktualitets-
programmer, musikvideoer, drs 
satiresatsninger og til de store 
underholdningsshows. i forbin-
delse med julekalenderen på dr1, ’Absalons hem-
melighed,’ begyndte dr.dk også at eksperimentere 
med forpremierer, så aftenens afsnit allerede om 
eftermiddagen kunne ses i dr.dk tv, og ligeledes 
kunne børnene her se eller gense tidligere afsnit. 
også de store dramaserier ’ørnen’ og ’Krøniken’ 
var tilgængelige i dr.dk tv.

i oktober 2006 lancerede dr muligheden for at 
se dr1 og dr2 direkte som en del af dr.dk tv, og 

DR.Dk fastholDeR 
sin position soM 
DanMaRks støRste 
og bReDeste inD-
holDssite

ÅRets støRste 
satsning og  
nyskabelse vaR 
at tilbyDe DR  
tv pÅ nettet: 
DR.Dk tv
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dermed er det også muligt via nettet at tage 
tv-forbruget med rundt i hjemmet uafhængigt af 
det stationære tv-apparat. Allerede i december 
måned var der i gennemsnit hver uge ca. 22.000 
unikke brugere, som valgte at se dr TV live på 
nettet. for første gang i drs historie blev der 
desuden eksperimenteret med at lave en unik 
tv-kanal på nettet, nemlig esport Live, som gav 
brugerne af dr.dk mulighed for at følge med di-
rekte i det nordiske mesterskab i computerspillet 
Battlefield. 

mIllIOneR af RaDIO-pODcast 
2006 blev også året, hvor dr i stærkt øget om-
fang satsede på at gøre især radioprogrammer, 
men også enkelte tv-programmer tilgængelige 
for danskerne som podcast. Hele 91 radiopro-
grammer, musik og andre tilbud  blev lagt ud til 
podcast i løbet af året, og der var kolossal stor 
brugerinteresse, idet der blev downloadet i alt 
næsten 2,9 mio. filer med disse tilbud. 
 
podcast-mediet bidrog på en enestående måde 
til større udbredelse af dr radios kultur- og 
samfundsstof. Eksempelvis blev der hver dag i 
september og oktober podcastet en ny novelle 
på dr.dk - et tiltag, som ikke alene gav brugerne 
mulighed for at genhøre eller stifte bekendtskab 
med novellegenren, men også præsenterede 
oplæsningskunst på allerhøjeste niveau af danske 
skuespillere og andre kendte. novellernes forfat-
tere spændte fra H.C. Andersen og Herman Bang 
til Edgar Allan poe og Homer. 

i alt blev der downloadet 120.000 novelle-filer, og 
den store interesse for dette tiltag viser blot en 
af de mange muligheder, der ligger i brugen af 
de nye digitale distributionsformer, også når det 
gælder formidling af den danske og internationale 
litteraturskat. derudover blev podcast-området 
i 2006 præget af en anden stor succes, nemlig 
en række optagelser med Mozart-koncerter, der 
blev lagt ud til fri afhentning. det gav interna-
tional interesse og resulterede i et meget stort 
antal downloadede koncerter.

også Guds ord blev i 2006 udsat for digitalisering, 
da dr nordjylland begyndte at ”Godcaste”. søn-
dagens prædikener fra syv kirker blev tilbudt som 
podcast, så danskerne i bogsta-
veligste forstand kunne få Guds 
ord med på vejen. i løbet af året 
blev flere og flere forskellige 
radioprogrammer lagt ud som 
podcast, og blandt de mest 
downloadede programmer var 
p3s ’Mads og Monopolet’, men 
også debatterende og oply-
sende programmer som ’Harddisken’, ’orientering’ 
og ’sproghjørnet’ var populære som podcasts. 

og ligeledes var satireprogrammer som ’de sorte 
spejdere’ og ’selvsving’ blandt danskernes mest 
yndede podcasts.

mObIl, sms Og anDRe tjenesteR
88 pct. af alle danskere over 15 år havde i 2006 
en personlig mobiltelefon, og heraf var der 
ugentligt 61 pct., som benyttede mobilen til at 
sende  sms’er. for mange brugere var sms også 
en flittigt benyttet adgang til aktiv deltagelse i 
drs radio- og tv-programmer, da sms-afstem-
ninger efterhånden er en fast 
bestanddel i mange radiopro-
grammer og i store tv-events 
som Junior MGp og Melodi 
Grand prix. på p3 blev der ikke 
blot kommenteret, konkurreret 
og stemt, idet brugerne også indsendte mange 
billeder, og p4-regionerne brugte ligeledes året 
igennem sms til at interagere med lytterne, f.eks. 
i forbindelse med musikønsker og vejrberetninger. 
desuden fortsatte p4 også med at tilbyde sms-
trafiktjenester i København og Århus.

derudover havde 17 pct. af danskerne over 15 år 
en mobiltelefon med adgang til internettet, og i 
2006 blev dr Mobil, som er drs tilbud på det mo-
bile internet, i flere tilfælde integreret nært med 
satsningerne på dr TV og dr.dk. det g jaldt f.eks. 
tværmedielle tiltag som ’ørnen’, ’Jul i verdens-
rummet ’og ’førstevælger’. også ’spam ’var et 
stort tværmedielt initiativ med brugergenereret 
indhold, bl.a.  i form af brugernes egne videoer 
både på dr.dk/spam og i tv-programmet ’spam’ 
på dr1. Antallet af brugere af dr Mobil svingede 
over året, men der var ca. 6.000 brugere om ugen 
i gennemsnit. udover brugernes eget indhold i 
’spam’ kunne de unge via dr Mobil også få adgang 
til både ’sKuM’s store community og til ugens 
aktuelle musiktilbud på Boogie Listen. 

Endelig blev det i 2006 også muligt at få drs 
nyheder via dr desktop, som er en lille nyhedsa-
gent, kombineret med en netradioplayer med alle 
drs netradiokanaler. dr desktop blev lanceret i 
midten af 2005 og er siden blevet downloadet og 
installeret af ca. 40.000 brugere.

DanskeRne DoWn-
loaDeDe 2,9 Mio. 
fileR MeD DRs 
pRogRaMMeR

p4-RegioneRne 
bRugte sMs til 
at inteRageRe 
MeD lytteRne, 
f.eks. i foRbin-
Delse MeD vejR-
beRetningeR
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DanskeRnes foRbRug af 
DRs pRogRaMMeR

sVæReRe fOR DR tV
dr TVs markedsandel var også i 2006 på et 
tilfredsstillende højt niveau, om end med en lille 
tilbagegang på 0,2 procentpoint i forhold til året 
før (Tabel 25). derimod steg den såkaldte man-
kodækning (andelen af danskere, der i ugens løb 
ser tv, men ikke dr TV) i 2006 med 1,6 procent-
point, hvilket er en relativt stor stigning. denne 
negative udvikling skal sandsynligvis ses som et 
udtryk for den fragmentering, der finder sted på 
tv-markedet med mange nye nichekanaler, som 
alt andet lige betyder, at det er sværere for drs 
to kanaler at gøre sig synlige for alle danskere, 
når de skal vælge kanal. således er TV 2s manko-
dækning også steget, mens den samlede manko 
for alle fem TV 2-kanaler er faldet. En anden mulig 
forklaring på den faldende dækning er, at dr1 i 
2006 har haft færre store primetime-underhold-
ningsprogrammer, samt at disse ikke har haft 
lige så stor gennemslagskraft som tidligere med 
f.eks. ’Hit med sangen’ og ’stjerne for en aften’. 

Hertil kommer, at dr nu også distribuerer en sti-
gende mængde af sine tv-programmer via dr.dk tv, 
uden at tv-forbruget her bliver målt og indgår i drs 
dækningstal. det medfører, at den reelle manko-
dækning er noget lavere, nemlig svarende til det 
omfang, hvor seerne ser dr-programmer på nettet 
frem for på et almindeligt tv. først fra 2008 bliver 
det måleteknisk muligt at registrere den samlede 
tv-dækning inklusive forbruget via dr.dk tv.

ny fRemgang tIl DR RaDIO
dr radio var i 2006 ugentligt i kontakt med 83 
pct. af den danske befolkning, hvilket er en stig-
ning på 1 pct. i forhold til 2005 (Tabel 26). dr har 
dermed opfyldt målet om fortsat at servicere 
langt størstedelen af danmarks befolkning med 
alsidige radiotilbud – og med en stigning i dr 
radios samlede markedsandel til 71 pct. 

dr har de sidste år oplevet 
stigende konkurrence på 
radiomarkedet – også selv om 
sky radio i november 2005 
valgte at forlade markedet. dr 
har brugt meget af 2006 på at 
konsolidere sig på markedet 
for at sikre en god udgang-
sposition, før TV 2 radio gik 
i æteren fra 1. februar 2007. 
det må imidlertid forventes, 
at dr radio – især p3 og p4 – i 
løbet af 2007 kommer under større pres fra TV 
2 radio. drs digitale radiokanaler møder allerede 
kraftig konkurrence fra et stadigt større udbud 
af både nationale og internationale netradioer og 
musikttjenester.

TABEL 25

DR tVs ugentlIge DæknIng, 

maRkeDsanDel Og mankO

    2005 2006

dr 1   81,6 79,6

dr 2   29,3 28,2

Dækning i alt    82,9 81,1

Markedsandel    32,7 32,5

Manko   8,2 9,8

note: dækning viser andelen af danskerne, der forbruger drs tilbud. 

Markedsandel viser andelen af danskere, der har åbent for tv, og som 

benytter drs tilbud. Mankodækning viser andelen af danskere, der ser tv, 

men ikke benytter drs tilbud i løbet af en uge.

TABEL 26

DR RaDIOs ugentlIge DæknIng, 

maRkeDsanDel Og mankO 

    2005 2006

p1 (dækning)   20% 19 %

p2 (dækning)   12% 11 %

p3 (dækning 20-39 år)   61% 64 %

p4 (dækning 40+ år)    70% 70 %

ugentlig dækning i alt   82% 83 %

Markedsandel   68% 71 %

Manko   14% 13 %

Antal unikke lyttere pr. uge 

på drs netradio    149.442 139.460

note: dækning viser andelen af danskerne, der forbruger drs tilbud. 

Markedsandel viser andelen af danskere, der har åbent for radio, og som 

benytter drs tilbud. Mankodækning viser andelen af danskere, der lytter 

radio, men ikke benytter drs tilbud i løbet af en uge.

DR tvs MaRkeDs-
anDel vaR pÅ  
et tilfReDs- 
stillenDe højt 
niveau i 2006.
DR RaDio vaR 
ugentligt i  
kontakt MeD  
83 pct. af  
Den Danske  
befolkning
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hveR uge vaR  
3,5 MillioneR 
DanskeRe aktive 
bRugeRe pÅ DR.Dk 
– næsten 300.000 
fleRe enD i 2005

TABEL 29

ugentlIg DæknIng Og maRkeDsanDel fOR 

DR tekst-tV 

    2005 2006

ugentlig dækning    74% 72%

ugentlig markedsandel    43% 41%

note: den ugentlige dækning for dr Tekst-tv beregnes som et gennemsnit 

for året blandt dem, der benytter tekst-tv. den gennemsnitlige ugentlige 

markedsandel viser, hvor stor en andel af den tid, som i alt er anvendt til at 

se tekst-tv, der tilfalder dr Tekst-tv.

bReDt fORbRug af DR.Dk  
danskernes brug af internettet er fortsat i 
vækst. i 2006 havde 81 pct. af befolkningen 
netadgang i hjemmet, og det er en fremgang på 
346.000 personer i forhold til 2005. Hver uge var 
3,5 millioner danskere (fra 12 år og opefter) ak-
tive brugere på nettet, hvilket er næsten 300.000 
flere end i 2005.

Med gennemsnitligt 1,1 mio. unikke besøgende 
hver uge i 2006 nåede dr.dk bredt ud blandt dan-
skerne og stod stærkt som det største og mest 
alsidige indholdssite. internettet er imidlertid 
stadig langt mere fragmenteret end andre me-
dier. det ses blandt andet i kraft af, at dr.dk (som 
landets næststørste site efter msn.dk) ”kun” nå-
ede 28 pct. af netbrugerne ugentligt, hvilket dog 
var en ny fremgang i forhold til 2005 (Tabel 27). 

Hele 39 gange i 2006 havde dr.dk mere end 1 mio. 
ugentlige brugere mod 19 gange i løbet af 2005. 
i den første uge af december slog dr.dk sin egen 
brugerrekord og rundede 1,4 mio. brugere blandt 

TABEL 27

ugentlIg DæknIng Og bRugsfRekVens pÅ DR.Dk

    2005 2006

dækning   25% 28%

Brugsfrekvens   3,3 3,4

note: for dr.dk viser dækningen andelen af danske internetbrugere, der 

benyttede dr.dk, mens ugentlig besøgsfrekvens viser, hvor ofte den enkelte 

bruger vender tilbage til drs tilbud. 

TABEL 28

fORbRug af DRs netRaDIO VIa DR.Dk

    2005 2006

Antal unikke brugere pr. uge  148.331 139.460

note: En unik bruger er en branchestandardiseret måleenhed for besøg på 

websites. En unik bruger er ikke nødvendigvis det samme som én person, 

men er identisk med én unik brugerprofil, altså en pc i daglig tale. 

oMkRing 140.000 
DanskeRe tuneDe 
inD pÅ DR net-
RaDio hveR uge  
i 2006

andet ved hjælp af brede, folkelige julesatsning-
er som ’pakkelegen’ og sites til drs forskellige 
julekalendere. 

den konstante fremgang for dr.dk skyldes først 
og fremmest sitets brede, attraktive tilbud inden 
for oplysning og underholdning samt det stadigt 
stigende antal radio- og tv-programmer, der 
bliver g jort tilgængelige både live og on demand.
 

DR netRaDIO
på dr.dk kunne danskerne også høre dr netradio, 
der bl.a. tilbyder adgang til drs kanaler på fM 
og dAB samt en lang række 
nichekanaler, som kun findes på 
nettet. der blev i de sidste tre 
måneder af 2006 hver dag hørt 
næsten 97.000 timers flowradio 
på dr.dk, hørt næsten 3.000 
timers on demand-radio og set 
godt 11.000 timers on demand-tv.

i 2006 var brugen af netradiokanalerne på dr.dk 
omtrent på samme niveau som året før, når man 
ser på årsgennemsnittet for antal ugentlige 
unikke brugere. omkring 140.000 danskere tunede 
ind på dr netradio hver uge i 2006, oftest i dag-
timerne, og når de sandsynligvis var på arbejde. 
(Tabel 28).

det stabile brugertal skal ses i sammenhæng 
med danskernes markant øgede mulighed for at 
modtage dr radio på dAB. derudover er hele 
markedet for musikmedier ved at ændre sig med 
nye muligheder for at høre personligt skrædder-
syede netradiokanaler på sites som pandora eller 
nichemusikkanaler på shoutcast.

DR tekst-tV
i 2006 faldt antallet af danskere, der bruger 
tekst-tv mindst en gang om ugen. Gennemsnit-
ligt brugte 2,1 mio. danskere tekst-tv ugentligt, 
hvilket var et fald på omkring 
100.000 i forhold til 2005. 
danskernes brug af dr Tekst-
tv faldt ligeledes lidt og endte 
med en ugentlig dækning på 72 
pct. af tekst-tv-seerne og en 
markedsandel på 41 pct. (Tabel 
29). faldet kan i nogen grad 
forklares med den relativt store sammenhæng 
mellem tv-sening og tekst-tv-forbrug, da også 
dr TVs dækning faldt lidt. faldet i markedsandel 
skyldes dog sandsynligvis primært flere konkur-
rerende tekst-tv-tilbud og et langt mere kompe-
titivt marked med forbedrede services. 
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DanskeRnes kvalitets-
vuRDeRing af DR

dr har i mange år haft tradition for at arbejde 
målrettet med udviklingen af kvalitet i drs 
programmer. filosofien bag dette arbejde er 
skabelsen af et fælles sprog for kvalitet, der skal 
styrke den interne dialog om programmerne. Ker-
nen i det fælles sprog er de syv kvalitetsbegre-
ber: Troværdighed, dybde, originalitet, Klarhed, 
nærvær, dynamik og nytteværdi. Kvalitetsbegre-
berne bliver benyttet i drs programkoncepter 
for at sikre overvejelser af, hvad programmet skal 
gøre for brugerne. Kvalitetsbegreberne benyttes 
i hele drs program-cyklus: fra rammekoncept til 
programforslag, programkoncept og evaluering 
af programmet. 

dr fortsætter med at implementere kvalitets-
begreberne i både rammekoncepter og program-
koncepter i 2007. det betyder bl.a., at dr styrker 
arbejdet omkring programevalueringer, som 
bliver mere målrettede og skaber et endnu bedre 
grundlag for justeringer. desuden vil kvalitetsbe-
greberne indgå som en fast del af de værktøjer 
omkring drs programmer, der understøtter pro-
cesserne omkring program- og kvalitetsudvikling. 

DR tV HaR gODt Image
drs interne perspektiv på programkvalitet 
sammenholdes naturligvis også med seernes per-
spektiv. dette sker gennem Gallups TV Meter-pa-
nel, som anvendes til at måle seertal for danske 
tv-stationer, hvor udvalgte programmer vurderes 
på en skala fra 1 (meget dårligt) til 5 (meget 
godt). disse vurderinger har historisk altid ligget 
rimelig stabilt for dr TV, og i 2006 vurderes alle 
programkategorier nøjagtig lige så højt som i 
2005 (Tabel 30). 

Et grundigt udredningsarbejde, som blev afslut-
tet i 2006, påviste dog en lang række metode- og 
erfaringsmæssige problemer ved denne hidtidige 
opgørelsesmetode for seernes kvalitetsvurde-
ringer. dr TV iværksatte derfor en selvstændig 
kvalitetsundersøgelse, som fra og med 2007 vil 
danne basis for dr TVs opfyldelse af målene for 
kvalitet.

Brugernes opfattelse af dr måles også igennem 
en public service image-undersøgelse og gen-
nem en årlig undersøgelse af 
bl.a. brandingværdien for 800 
kendte mærkevarer i danmark, 
Brand Asset Valuator.

i den årlige public service 
image-undersøgelse vurderer 
hhv. 73 pct. og 71 pct. procent 
af danskerne, at dr1 og dr2 
“i høj grad” eller “i meget høj 
grad” er troværdige, hvilket 
gør dem til de højest vurde-
rede af de danske tv-kanaler. 
i danskernes bedømmelse af 
uafhængighed af henholdsvis 
politiske og kommercielle interesser vurderes 
dr også som det mest uafhængige af de danske 
tv-medier.

i den omfattende Brand Asset Valuator-under-
søgelse er dr2 det brand blandt alle medier, 
som scorer højest i befolkningen, og p3 er den 
radiokanal, som har det stærkeste brand blandt 
de danske radiokanaler.  undersøgelsen vurderer 
parametrene særpræg, relevans, anseelse og 
dominans, hvoraf de to første knyttes til mediets 
vækstpotentiale.  

dr anvender derudover en lang række metoder 
til at programudvikle og styrke kvaliteten af pro-
gramudbuddet, herunder fokusgruppe-interviews 
samt brugervurderinger via dr/panelet, hvortil 
interesserede kan tilmelde sig på nettet. 

DR RaDIO mest tROVæRDIg
de enkelte radiokanaler har forskellige opgaver 
og skal derfor måles på deres forskellige kvalite-

TABEL 30

seeRnes kValItetsVuRDeRIng af DR tV 

    2005 2006

Almene nyheder   3,7 3,7

Aktualitet og debat   3,8 3,8

oplysning og Kultur   3,9 3,9

dansk/nordisk dramatik   4,1 4,1

udenlandsk dramatik   3,9 3,9

underholdning   3,7 3,7

DR2 eR Det  
bRanD blanDt 
alle MeDieR,  
soM scoReR  
højest i  
befolkningen.  
p3 eR Den  
RaDiokanal,  
soM haR Det 
stæRkeste  
bRanD blanDt 
Danske RaDio- 
kanaleR
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TABEL 32-C

HVOR mangfOlDIg eR DR RaDIO?

(sVAr: i MEGET HøJ GrAd/i HøJ GrAd)  2005 2006

p1    57% 55%

p2    48% 41%

p3    38% 38%

p4    50% 50%

note: Kanalens lyttere

TABEL 32-d

HVOR tIlfReDs eR Du meD Den RaDIO, 

Du fÅR fOR lIcensen?

    2005 2006

Meget tilfreds/tilfreds   74% 70%

Meget utilfreds/utilfreds   8% 7%

ter. dr spørger hvert år et større antal radiolyt-
tere om deres tilfredshed med de fire fM-kana-
ler. dels spørges alle radiolyttere om, hvor vidt 
de oplever, at drs kanaler giver dem viden og 
informationer, som de ikke får andre steder (Tabel 
31), dels spørges kanalernes lyttere om deres 
vurdering af en række af drs kerneværdier. når 
det gælder radiolytternes vurdering af, hvorvidt 
drs radiokanaler tilbyder viden og information, 
som man ikke kan få andre steder, er der på p1 og 
p4 tale om et svagt fald fra 2005 til 2006. Begge 
kanaler ligger dog fortsat væsentligt over resul-
tatet tilbage fra 2004, på henholdsvis 17 procent 
for p1 og 45 procent for p4. Til gengæld ligger 
p2 på niveau med 2005, og p3 har opnået en flot 
fremgang fra 2005 til 2006 på 4 procentpoint, 
hvormed lytterne belønner kanalens målrettede 
arbejde med nyhedsformidlingen i både p3 nyhe-
derne og den øvrige programflade. 

dr måler også kvaliteten af programudbuddet 
ved at spørge de fire fM-kanalers kernelyt-
tere om deres vurdering af drs troværdighed, 
alsidighed og mangfoldighed samt deres tilfreds-
hed med den radio, dr giver dem for licensen. 
resultaterne stammer fra den årlige public 
service image-undersøgelse. Generelt er der tale 
om tilfredsstillende resultater, selv om enkelte 
kanaler oplever en mindre tilbagegang i forhold til 
de meget flotte resultater fra 2005. p1 og p2 har 
fra 2005 til 2006 oplevet et fald i troværdighed. 
faldet skal dog ses i lyset af, at både p1 og p2 i 
2005 opnåede de bedste resultater, siden dr i 
1999 for første gang målte lytternes vurdering 
af kanalernes troværdighed. p3s arbejde med 
øget integrering af nyhedsformidling i de øvrige 
programflader belønnes i 2006 af lytterne med 
med en fremgang på 5 procentpoint til 57 pro-
cent, mens p4 går frem med 2 procentpoint til 66 
procent (Tabel 32-a).

i målingen af lytternes vurdering af kanalernes al-
sidighed formår p1 i 2006 at fastholde det flotte 
resultat fra 2005, og p1s lyttere har dermed 
endnu engang vist deres tilfredshed med juste-
ringerne af kanalens profil. p2 oplever et fald i 
lytternes vurdering af kanalens alsidighed, hvilket 

dr arbejder på at forbedre. p3 oplever derimod 
flot fremgang på 3 procentpoint til 45 procent, 
mens p4 stort set opretholder niveauet fra 2005 
(Tabel 32-b).

p1 og p2 vurderes af lytterne til at være blevet 
mindre mangfoldige i forhold til 
2005. for p1s vedkommende er 
der tale om et svagt fald, der 
formodes at afspejle skærpel-
sen af kanalens profil. for p2s 
vedkommende er der tale om 
et utilfredsstillende fald i lyt-
ternes vurdering af kanalens mangfoldighed. p2 
ligger dog fortsat over niveauet i forhold til 2004, 

TABEL 31

lytteRnes kValItetsVuRDeRIng af DR RaDIO 

udsEndELsEn/KAnALEn GiVEr MiG VidEn/inforMATion, 

JEG iKKE fÅr frA AndrE MEdiEr  2005 2006

p1    20% 19%

p2    6% 6%

p3 (20-40 år)   30% 34%

p4 (40+ år)   49% 47%

note: radiolyttere, uanset om de lytter til kanalen

TABEL 32-A

HVOR tROVæRDIg eR DR RaDIO?

(sVAr: i MEGET HøJ GrAd/i HøJ GrAd)  2005 2006

p1    76% 71%

p2    67% 59%

p3    52% 57%

p4    64% 66%

note: Kanalens lyttere

TABEL 32-B

HVOR alsIDIg eR DR RaDIO?

(sVAr: i MEGET HøJ GrAd/i HøJ GrAd)  2005 2006

p1    66% 66%

p2    57% 47%

p3    42% 45%

p4    56% 55%

note: Kanalens lyttere

p3s aRbejDe  
MeD nyheDs- 
foRMiDlingen  
belønnes i 2006 
af lytteRne
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men vil fortsat arbejde målrettet på at afspejle 
mangfoldigheden i kanalens tilbud. Både p3 og p4 
fastholder resultatet fra 2005 (Tabel 32-c).

Kun 7 pct. af danskerne erklærer sig utilfredse 
med den radio, de får for licensen, og det er den 
laveste utilfredse andel siden 1999. samtidig 
oplever dr radio dog også et tilbagefald i andelen 
af danskere, som er meget tilfredse eller tilfredse 
med den radio, de får for licensen (Tabel 32-d).

mest pRIsbelønneDe kultuRInstItutIOn
dr arbejder målrettet med at udvikle og forbedre 
den særlige dr-kvalitet, som først og fremmest 
drejer sig om at engagere, inspirere og udfor-
dre brugerne af drs programmer, nettilbud og 
tjenester. og dr kan på årsbasis konstatere, at 
dette vedvarende kvalitetsarbejde fortsat bliver 
værdsat af drs daglige brugere og ligeledes 
bliver belønnet ved både danske og internationale 
radio/tv-konkurrencer og festivaler. 

samlet set blev dr i 2006 igen den mest prisvin-
dende danske medie- og kulturinstitution, idet 
programmer, film, musik, websites og andre tjene-
ster, som drs medarbejdere står bag – eller hvor 
dr har været co-producent eller har ydet produk-
tionsstøtte – i årets løb har høstet langt over 100 
danske og udenlandske førstepriser. i det følgende 
bringes nogle eksempler på de eftertragtede kva-
litetspriser, som dr har hentet hjem i 2006.

dr TV: 
Årets danske TV-oscar gik for sjette år i træk 
til dr, denne gang for dokumentaren ’Lykketoft 
finale’. Cavling-prisen for dr-dokumentaren ’Hæ-
vet over mistanke’ om politiets rolle ved en ung 
mands død i Løgstør. EBu-førstepris til doku-
mentaren ’Thomas’ talte dage’ om en familiefars 
kamp mod en kræftsygdom. international før-
stepris til et arkivbaseret program om polarfor-
skeren Knud rasmussen i serien ’store danskere’. 
førstepriser fra den danske producentforening 
til krimi-serien ’ørnen’, til ’Junior-MGp’ og til rol-
lespil-serien ’Barda’ for større børn.

dr radio:
den Berlingske Journalistpris til det ugentlige p1-
magasin ’Mennesker og medier’. radiodays-prisen 
fra den danske radiobranche til p3-programmet 
’Mads og Monopolet’. spadestikprisen fra danske 
dagblade, radio og tv for årets bedste dybdebo-
rende indslag til dr Bornholms afdækning af en 
brystkræftskandale. priser fra KLf og Kriste-
ligt dagblad til p1-programmet ’Mennesker og 
tro’. Årets p2 romanpris til forfatteren Morten 
ramsland. Kryger-prisen til p1-serien ’Hvor svært 
kan det være?’ om unge nydanskeres kamp for at 
skaffe arbejdspladser.

i alt modtog dr i 2006:
 40 priser for programmer og udgivelser.
 19 priser til medarbejdere og medvirkende.
 57 priser til film og co-produktioner med øko-

nomisk støtte fra dr.

foruden ovennævnte 116 priser uddelte dr i 2006 
selv 31 priser (mod 29 i 2005), hvoraf mange blev 
givet som anerkendelse af dr-medarbejdere eller 
for egne programmer og udgi-
velser, eksempelvis den årlige 
Kryger-pris og drs sprogpris.

der blev således i løbet af 
2006 uddelt i alt 147 priser til 
medarbejdere og medvirkende, 
programmer, film, musik og 
andre ydelser, hvor dr har været involveret. de 
nærmest foregående år har det tilsvarende antal 
været: 151 priser i 2005, 136 priser i 2004, 106 
priser i 2003 og 121 priser i 2002.

 se omtale af samtlige 147 priser for 2006 
samt prismodtagernes navne på: www.dr.dk/omdr

DR blev i 2006 
igen Den Mest 
pRisvinDenDe 
Danske MeDie-  
og kultuR- 
institution
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Dialog MeD seeRe,  
lytteRe og bRugeRe

meget stOR bRugeRkOntakt Og 
nye DIalOgfORmeR
der udvikles stadig dialog- og kontaktformer, som 
føjer nye elementer til billedet af drs samlede 
kontakt med lyttere, seere og øvrige brugere. 
Væksten ligger i begge ender af spektret: dels i 
den organiserede indsamling af spørgsmål, kritik 
og andre data om danskernes medieforbrug og 
ønsker – og dels i den mere personlige og meget 
forskelligartede blog-verden, hvor et voksende an-
tal dr-medarbejdere er i en ny form for diskussion 
med brugerne. Kontakten og dialogen har altså 
mange facetter, og tilsammen har dr den mest 
omfattende brugerkontakt i dansk medieverden.

de to foregående afsnit har gengivet resultater 
fra det store løbende arbejde med at undersøge 
danskernes dr-forbrug samt deres vurderinger 
og adfærd. dette arbejde involverer årligt om-
kring 80.000 mennesker: daglig trækkes der på 
mange data fra de ca. 2.200 seere, der deltager 
i de daglige TV Meter-undersøgelser. Gallups 
radioindex bygger på rundspørger til andre ca. 
26.000 danskere på årsplan. de årlige public 
service image-undersøgelser og Brand Asset 
Valuator-analyser samt rækken af fokusgrupper 
mv. indebærer, at dr spørger andre 14.000 men-
nesker til råds. Hertil kommer jævnlige rundspør-
ger til udvalgte grupper blandt dr/panelets ca. 
32.000 medlemmer. En udvidelse af dette panel er 
i øvrigt under forberedelse.

dertil kommer drs daglige dialog med lyttere og 
seere, der blandt andet handler om de over 87.000 
henvendelser, der i 2006 kom til drs Lytter- og 

seerkontakt (nu dr Licens- og programservice) 
via telefon, breve og mails til www.dr.dk/kontakt 
(figur 1). En kortlægning af disse 87.000 henven-
delser viser, at ca. 10 pct. er kritiske. Blandt det 
store flertal af positive henvendelser drejer den 
største enkeltgruppe sig om spørgsmål om udsen-
delser, medvirkende, musik og praktiske forhold.

oven i disse ca. 87.000 henvendelser kommer alle 
dem, der går direkte til redaktioner og medar-
bejdere – rækkende fra spørgsmål og kritik til 
ønsker, tip og nye programforslag. disse henven-
delser til redaktioner og medarbejdere skønnes 
samlet at overstige antallet af henvendelser til 
Lytter- og seerkontakten. samlet anslås det, at 
dr i 2006 har modtaget op mod 200.000 henven-
delser om programmer, netydelser, koncerter og 
andre aktiviteter. 

yderligere modtager dr i årets løb også en 
mængde forslag og idémæssige input fra debat-
ter, som foregår i både dagblade og andre medier 
samt ved drs egne møder og kontakten med drs 
dialogfora landet over. Hertil 
kommer de ret omfattende 
kontakt- og dialogmuligheder, 
som findes på dr.dk, via sms og 
nye interaktive tjenester, in-
klusive blogs. Alene debatterne 
på www.dr.dk/debat har i 2006 
haft ca. 127.000 indlæg fordelt på 26.000 brugere. 
i slutningen af 2006 havde drs debatsider ca. 
70.000 forskellige besøgende pr. måned. også 
mange andre af de over 1 million ugentlige besø-
gende på www.dr.dk benytter sig af de forskellige 
kontaktmuligheder på sitet.

RegIOnal DIalOg meD DR I Hele lanDet
foruden de mange tusinde lyttere og seere, som 
i årets løb får besvarelser fra dr på aktu-
elle spørgsmål, så bidrager medlemmerne i de 
regionale dr-dialogfora i hele landet også med 
at få rejst væsentlige debatter om drs pro-
gramvirksomhed. siden 2004 har der eksiste-
ret et dr-dialogforum i hvert af drs regionale 
distrikter, og efter at dr i slutningen af 2006 
udvidede sin regionale tilstedeværelse med to 
nye distrikter i henholdsvis Vestjylland (Esbjerg) 

fiGur 1

antal HenVenDelseR VIa lytteR- Og seeRkOntakten
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DR haR Den  
Mest oMfattenDe 
bRugeRkontakt  
i Dansk MeDie-
veRDen
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DRs lytteR- og 
seeRReDaktøR 
skal sikRe en 
beDRe klage- 
behanDling og 
MeRe fokus pÅ 
pRogRaMetiske 
spøRgsMÅl

og nordvestsjælland (Holbæk), er der nu i alt 11 af 
disse dialogfora.

Hvert dialogforum består af op til 15 medlem-
mer, og de mødes cirka tre gange årligt med drs 
distriktschefer for at diskutere de regionale dr-

programmer. desuden deltager 
de ca. 150 dialogmedlemmer 
i den årlige dr dag, hvor de 
sammen med drs øverste 
ledelse drøfter drs program-
mæssige resultater samt 
aktuelle ønsker og fremtidige 
public service-udfordringer for 
dr. Ved dr dagen i 2006 blev 
der således bl.a. orienteret om, 

at dr i forlængelse af kommunalreformen har 
igangsat et fireårigt udviklingsprojekt med at 
producere 98 lokale dr-hjemmesider med daglige 
nyheder - en for hver af de 98 nye kommuner.

der kan læses mere om kontaktmulighederne og 
arbejdet i de 11 dr-dialogfora på www.dr.dk/dia-
logforum - og samme sted har medlemmerne nu 
også fået egne debatsider, hvor de kan udveksle 
erfaringer og synspunkter om dr og arbejdet i 
disse dialogfora.  

lytteRnes Og seeRnes ReDaktøR
ordningen med en lytter- og seerredaktør har 
nu været i kraft i to år – med Jacob Mollerup 
som den første ”ombudsmand” på posten. Et 
hovedformål med nydannelsen har været at 
gøre dr bedre til at reagere på kritik og hen-
vendelser. redaktøren skal især sikre en bedre 
klagebehandling og mere fokus på programetiske 
spørgsmål. Lytternes og seernes redaktør har 
også mulighed for at tage sager op af egen drift 
og skriver løbende en klumme på www.dr.dk/etik. 
fra 2007 er ordningen – gennem en ændring i ra-
dio- og fjernsynsloven – g jort obligatorisk for dr. 
samtidig indebærer lovændringen, at Lytternes 
og seernes redaktør fremover skal være ansat 
direkte af drs bestyrelse.

redaktøren er ankeinstans for klager om brud på 
drs programetik. En klage skal i første række be-
svares af de relevante redaktioner og afdelinger, 
men afvises den her, har klageren mulighed for at 
gå videre til Lytternes og seernes redaktør, som 
herefter undersøger sagen og laver en indstilling 
til Generaldirektørens afgørelse. Generaldirek-
tøren fulgte i 2006 lytter- og seerredaktørens 
indstilling i samtlige 22 sager, og i otte af sagerne 
fik klageren helt eller delvist medhold. 

pressenævnet afsagde i 2006 kendelse i 11 sager 
vedrørende dr (nøjagtig samme antal som i 
2005). der blev udtalt kritik af dr i fem af kendel-
serne i 2006 (mod kun i to kendelser året før). 

 Alle sagerne - og begrundelsen for afgørel-
serne - er beskrevet i de halvårlige rapporter om 
”Henvendelser til dr om programvirksomheden” 
- udarbejdet af Lytternes og seernes redaktør. 
også de er tilgængelige på www.dr.dk/etik.

kRItIkkens tOp-20
udover de førnævnte enkeltsager rummer drs 
halvårlige henvendelsesrapporter også en samlet 
oversigt over hovedtemaerne for de kritiske 
henvendelser vedrørende programmerne - og en 
beskrivelse af, hvordan dr har reageret. udvæl-
gelsen er baseret på, hvad lytterne og seerne 
gennem deres henvendelser selv har prioriteret 
højest. Blandt temaerne fra 2006 kan nævnes:

- dækningen af Muhammed-krisen
- dr2-programmet ’Adam og Asmaa’
- Brugen af skjult kamera på plejehjemmet 
 fælledgården
- dækningen af fugleinfluenzaen
- VM i fodbold sendt i 16:9
- programændringer pga. livetransmissioner
- Manglende eller ufuldkommen tekstning
- udsendelse af forkerte afsnit
- Antallet af genudsendelser
- Mangelfulde programoplysninger
- problemer med netradio
- Besparelserne på dr Klassisk
- TV Avisens nye design og overgang til 16:9
- dækningen af kommunaløkonomi-sagen
- dækningen af konflikten mellem israel og 
 Libanon i sommeren 2006
- nedlæggelse af dr2-programmet ’udefra’
- Tv-julekalenderens effekt på de mindste børn
- urimelig placering af voldsomme tv-trailere
- Tv-dokumentaren ’den hemmelige krig’
- omlægning af dAB-kanaler
- dAB-driftsproblemer og manglende dækning
- Kritik af manglende musikoplysninger på 
 dr Klassisk
- omlægning af sendefladen på p4, herunder 
 nedlæggelsen af ’de ringer, vi spiller’ 
- Børn i kummefryser i tv-julekalender
- problemer med ’pakkeleg’ på dr.dk
- Kapacitetsproblemer ved streamingen af 
 dr1 og dr2
- software-problemer på dr.dk 

det er ikke i sig selv et problem, at et program 
giver kritiske reaktioner. ofte er det programmer, 
som har mange engagerede og tilfredse seere 
eller lyttere, der også giver anledning til mange 
kritiske henvendelser. i andre tilfælde kommer 
kritikken fra to modstående lejre, der angriber 
drs program eller dækning ud fra vidt forskel-
lige og modstridende standpunkter. Henvendel-
sesrapporten beskriver i hvert enkelt tilfælde 
kritikkens karakter, hvad dr har svaret, og hvilke 
konsekvenser kritikken kan have medført.
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Medier ◊

info ◊

boogie upDate

Web/
DR.Dk tv

’boogie upDate’ eR pRogRaMMet, soM 
giveR oveRblik oveR Det, DeR Ryk-
keR Musikalsk lige nu. hveR uge 
viseR nanna De nyeste MusikviDeoeR 
og inteRvieWeR nogle af De støRste 
Danske og uDenlanDske stjeRneR. 
pRogRaMMet kan ses pÅ DR.Dk/boo-
gie/upDate

bRugeRs
favoRit
◊

1/
boogie upDate
Web/DR.Dk tv

2/
tjenesten nu 
pÅ tv
Web/DR.Dk

3/
foRbRyDelsen
tv/DR1

4/
spaM
Mobil

5/
boogie listen
Mobil

bRugeRs
play- 
liste
◊

cecilie
16 ÅR
gyMnasieelev
Ringe
kæReste
0 bøRn

bRugeR
◊
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Medier ◊

info ◊

p1 business

RaDio/
p1

aktuel eRhveRvsDebat MeD peRspektiv 
eR oMDRejningspunktet, nÅR solveig 
bjøRnestaD uDfoRDReR topchefeR og 
DeRes holDningeR i p1s eRhveRvs-
Magasin ’p1 business’. uDoveR et 
ugentligt hoveDteMa RuMMeR pRogRaM-
Met ogsÅ aktuelle eRhveRvsRepoR-
tageR og et fast punkt oM leDelse 
og kaRRieRe. eRhveRvsMagasinet kan 
ogsÅ høRes pÅ DR.Dk/p1business

bRugeRs
favoRit
◊

2/
uventet besøg
tv/DR1

3/
MaDs & Monopolet
RaDio/p3

4/
MenneskeR og 
MeDieR
RaDio/p1

5/
penge
tv/DR1

1/
p1 business
RaDio/p1

bRugeRs
play- 
liste
◊

anne/
44 ÅR
pRojektleDeR
hilleRøD
gift
1 baRn

bRugeR
◊
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2/
go’ MoRgen p3
RaDio/p3

1/
tjenesten
RaDio/p3

3/
hokus kRokus
tv/DR1

4/
holD Masken
tv/DR1

5/
junioR
Web/DR.Dk

bRugeRs
play- 
liste
◊

jeanette/
25 ÅR
aRbejDsløs
heRlev
kæReste
1 baRn

bRugeR
◊

Medier ◊

info ◊

tjenesten

RaDio/
p3

p3s satiReholD ’tjenesten’ kan 
nu ogsÅ opleves pÅ DR2. følg foR 
ekseMpel MeD i DR2 neWs’ hÅRRej-
senDe nyheDeR, nik & jays stoRlaDne 
følelsesliv og Mange anDRe biDenDe 
paRoDieR saMt satiRe oM aktuelle 
begivenheDeR. bag ’tjenesten’ stÅR 
sebastian DoRset, vicki beRlin og 
Michael chRistiansen. ’tjenesten’ 
kan ogsÅ høRes og ses pÅ DR.Dk/tje-
nesten

bRugeRs
favoRit
◊

tv/
DR2
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Medier ◊

info ◊

søRen Ryge

tv/
DR1

han gÅR uD i sin have, sÅ snakkeR 
han, laveR noget og viseR noget 
fReM i en halv tiMe, Mens egon 
filMeR. MÅske skinneR solen, MÅske 
eR Det RegnvejR - Det eneste sikRe 
eR, at DeR eR en halv tiMes DiRekte 
fjeRnsyn fRa søRen Ryges veRDen pÅ 
DjuRslanD. pRogRaMMeRne kan ogsÅ 
ses pÅ DR.Dk/Ryge

bRugeRs
favoRit
◊

2/
aha
tv/DR1

1/
søRen Ryge
tv/DR1

3/
kongehuset
Web/DR.Dk

4/
RaDiospil
RaDio/p2

5/
cafe Rossini
RaDio/p2

bRugeRs
play- 
liste
◊

annelise/
62 ÅR
socialRÅDgiveR
ebeltoft
gift
3 bøRn

bRugeR
◊
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MeDieR ◊

info ◊

agenDa

RaDio/
p1

poDcast/
DR.Dk

2/
jeRsilD & spin
tv/DR2

3/
DeaDline 17:00
tv/DR2

1/
agenDa
RaDio/p1
 

4/
tRio van gogh
tv/DR2

5/
Debatten
Web/DR.Dk

’agenDa’ eR p1s pRogRaM oM DileM-
MaeR og uDfoRDRingeR heR i begyn-
Delsen af Det 21. ÅRhunDReDe. aMbi-
tionen eR at RegistReRe vigtige nye 
tenDenseR DéR, hvoR De føRst viseR 
sig: i saMspillet MelleM tanke og 
viRkeligheD, MelleM kultuR og saM-
funD. ’agenDa’-væRten jacob Rosen- 
kRanDs sætteR De globale hoveD-
stRøMningeR – i saMfunDenes uDvik-
ling, i viRksoMheDsliv og pRivat-
liv, i filosofi og kultuR – til 
Debat.

susanne
58 ÅR
eMbeDsManD
københavn v
single
1 baRn
1 baRnebaRn

bRugeRs
favoRit
◊

bRugeRs
play- 
liste
◊

bRugeR 
◊
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i 2006 laveDe DR en Række oRganisa-
toRiske ænDRingeR foR at styRke Det 
inteRne saMaRbejDe og Den kReative 
pRogRaMuDvikling. pÅ De følgenDe 
siDeR beskRives DRs oRganisatoRi-
ske tiltag, og DRs gRønne Regnskab. 
DesuDen gives en pRæsentation af 
DRs bestyRelse og DiRektion saMt en 
plan oveR DRs oRganisation.

info ◊

DRs oRganisation ◊
DRs ny oRganisation
DRs oRganisationsplan
gRønt Regnskab
DRs bestyRelse
DRs DiRektion
aDResseR

132
136
138
141
143
144
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DRs ny oRganisation

ny ORganIsatIOn meD ét DR skal gIVe beDRe 
pROgRammeR
Eftersom kampen om danskernes medieopmærk-
somhed bliver endnu hårdere i de kommende år, 
er det nødvendigt, at dr styrker sin organisation 
og den måde, alle i dr arbejder sammen på. i for-
året 2007 har dr derfor lavet en ny organisation, 
som skal gøre dr mere fleksibel og give medar-
bejderne langt bedre muligheder for at samar-
bejde på tværs i ét fælles dr. 

de traditionelle radio- og tv-medier er stadig 
danskernes mest foretrukne og vil også være det 
i den nære fremtid, men interessen for og brugen 
af nye medier stiger med rekordfart, som det 
også fremgår af public service-redegørelsen i 
denne årsrapport. det er derfor særdeles vigtigt, 
at dr får fjernet alle tænkelige barrierer mellem 
de forskellige medier, og at der i de kommende 
år sættes endnu mere fokus på det tværgående 
samarbejde mellem afdelinger og redaktioner, 
således at danskerne hos dr altid får tilbudt det 
bedst mulige kvalitetsindhold på de skiftende 
medieplatforme, som i løbet af døgnet bruges til 
at modtage drs programmer og øvrige tjene-
ster på. og med sammenflytningen af de fleste 
dr-funktioner i det nye multimediehus i løbet af 
2006 har dr fået en enestående mulighed for at 
benytte medarbejdernes store viden og kreative 
kompetencer – samtidig med, at drs nye tekno-
logi og faciliteter kan udnyttes helt optimalt til at 
skabe bedre programmer. 

fIRe DIRektøReR fOR nyt DR
drs direktion består fra 2007 af fire direktører 
– generaldirektør Kenneth plummer, mediedirek-
tør Lars Grarup, programdirektør Lars Vester-
løkke og økonomidirektør david Hellemann – som 
sammen har planlagt den nye organisation og 
skabt rammerne for det fusionerede dr. 

En af de væsentlige konsekvenser af beslutningen 
om ét fælles dr er, at dr mod hidtil at have haft 
tre chefredaktioner - for henholdsvis tv, radio og 
interaktive medier - i foråret 2007 omdannes til 
en organisation med kun én chefredaktion, nemlig 
dr Medier, og ligeledes bliver der fremover kun 
én enhed for programproduktion, nemlig dr pro-

grammer. de fire direktørers ansvarsområder er 
naturligvis fordelt, så de følger den nye struktur i 
dr (se drs organisationsplan 2007 på side 136).

generaldirektøren: 
Generaldirektøren har over for bestyrelsen det 
samlede ansvar for hele dr og det ledelsesmæs-
sige ansvar over for mediedirektøren, programdi-
rektøren, økonomidirektøren samt de tilhørende 
stabsfunktioner: direktionssekretariatet & 
strategisk udvikling, dr Kommunikation, dr Jura, 
dr Hr og dr Teknologi & service. 

DR medier: 
Mediedirektøren har ansvar for at sammensætte 
og planlægge det samlede udbud af program-
mer og tjenester på alle drs 
teknologiske platforme, altså 
både tv, radio og nye medier. 
desuden har mediedirektø-
ren ansvaret for udvikling af 
drs medieudbud, bestilling af 
programmer hos dr program-
mer og eksterne producenter, 
kanalredigering og for mar-
kedsføring samt distribution af 
drs samlede udbud. En vigtig 
udfordring for dr Medier bliver at kombinere fo-
kuseringen på både det samlede indholdsmæssige 
tilbud til danskerne samt på de enkelte kanalers 
sammensætning af sine programtilbud.

DR programmer: 
programdirektøren har ansvaret for hele drs 
produktion af egne programmer og indhold til 
alle dr-kanaler, websites, koncerter etc. foruden 
selve programproduktionen har programdirektø-
ren også ansvaret for indhold og etik i de enkelte 
programmer og nyhedsudsendelser, og ligeledes 
er dr programmer ansvarlig for udvikling af 
koncepter til nye programmer og tjenester. En ny 
udfordring bliver desuden at stå for den overord-
nede ledelse af dr nyheder, som fra efteråret 
2006 indgik som en del af dr programmer.

DR økonomi: 
økonomidirektøren har ansvaret for drs økonomi, 
dr Licens samt dr Byen. det betyder et ansvar 

Det eR vigtigt, 
at DR fÅR  
fjeRnet alle 
baRRieReR MelleM 
De foRskellige 
MeDieR og fÅR 
MeRe fokus pÅ 
Det tvæRgÅenDe  
saMaRbejDe
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for den økonomiske planlægning og budgettering, 
controlling af budgetter, licensopkrævning samt 
styringen af dr Byens byggeprojekt.

’DR I VeRDensklasse’
i begyndelsen af 2006 blev projektet ’dr i ver-
densklasse’ igangsat internt i dr. projektet havde 
til formål at skabe grobund for en ny måde at 
samarbejde på ved at indsamle konkrete ideer 
og forslag fra alle medarbejdere og chefer. i 
samtlige afdelinger blev der udpeget en ’verdens-
klasse’-reporter, som gennemførte en halvdags-
workshop med sine kolleger. i workshoppen skulle 
alle medarbejdere blandt andet beskrive deres 
jobdrømme og finde frem til de mest væsentlige 
værdiord for deres fælles arbejdsplads og for 
’hele danmarks dr’. reporterne sørgede der-
efter for, at de mange inspirerende bidrag blev 
videresendt til generaldirektøren og direktionen, 
som anvendte dem til en rapport om det nye ’dr i 
verdensklasse’.

den samlede rapport pegede på, at de hidtidige 
interne processer i dr kunne udgøre en barriere 
for dels samarbejde på tværs af faglige samt 
organisatoriske skel, dels for en bedre udnyttelse 
af potentialer og ressourcer. der blev efterlyst 
klare fælles mål og ledelsesprincipper samt en 
personalepolitik, der er i overensstemmelse med 
vision og værdier. det var ligeledes tydeligt, at 
der i de områder af dr, hvor man arbejder meget 
projektorienteret, hidtil har været en organi-
satorisk struktur, som ikke understøtter denne 
arbejdsform. 

på baggrund af rapportens konklusioner blev 
der iværksat en række projekter og aktiviteter, 
der har været stærkt medvirkende til, at man 
allerede i 2006 kunne igangsætte fusionen af drs 
organisation. der blev ligeledes udarbejdet en 
ny personalepolitik, og der blev også udarbejdet 
et nyt værdisæt for god ledelse. Herudover kom 
projektorganisationen for dr programmer i fuld 
gang med start i Århus som et pilotprojekt. 

føRste pROjekt I ÅRHus
formålet var at ændre strukturen, så den kunne 
passe til ønskerne i ’dr i verdensklasse’ om at 
arbejde sammen på en ny og mere fleksibel måde 
samt have endnu større fokus på idé- og kon-
ceptudviklingen. Erfaringerne herfra blev brugt 
i forbindelse med de følgende organisationsæn-
dringer i dr programmer i foråret 2007.

udgangspunktet for den nye organisering er, at 
hele drs programproduktion skal fungere som 
én enhed, og at der skal være fuldt fokus på drs 
brugere og drs programmer. det betyder blandt 
andet, at man i fremtiden vil få bedre mulighed 
for at samle kræfterne om fælles indsatser, og at 

dette samarbejde vil gøre de enkelte afdelinger 
bedre i stand til at håndtere programændringer.  
i denne projektorganisation vil opgaver blive 
tænkt som ’projekter’, hvor man hele tiden sørger 
for at sammensætte det bedste hold og tænker i 
åbenhed mod omverdenen.

ny metODe tIl IDéuDVIklIng
i 2006 blev der også oprettet en ny enhed, dr 
programudvikling, som har til opgave at støtte 
alle drs programproducerende enheder i udvik-
lingen af nye programmer og 
tilbud på radio, tv, web og nye 
medier. Målet er at øge drs 
evne til at udvikle kvalitetspro-
grammer på ’verdensklasse’-
niveau og at indføre af nye og 
mere professionelle metoder 
til at udvikle programmerne. 
sammen med en videreførelse 
af drs øvrige kvalitetsarbejde og yderligere ud-
dannelse af medarbejdere skal det bidrage til en 
optimal udnyttelse af alle de nye muligheder, der 
tegner sig for dr efter indflytningen i dr Byen 
og efter dannelsen af den nye og mere fleksible 
organisation.

for at sætte ekstra fokus på det systematiske 
arbejde med innovation og konceptudvikling har 
dr derfor valgt at sende en række chefer til 
stanford research institute i silicon Valley, usA, 
hvor verdens dygtigste eksperter inden for in-
novation har udviklet et kursusforløb, der hedder 
’The five disciplines of innovation’. 

En af de fem discipliner for at opnå mere innova-
tion er den såkaldte nABC-metode, hvis omdrej-
ningspunkt er lytternes, seernes og brugernes 
virkelighed samt deres ønsker og behov. og 
bogstaverne i nABC står for:
need – hvad er brugernes behov
Approach – hvordan man vil løse behovet gennem 
programmet, konceptet mv.
Benefit – hvilke fordele er der ved løsningen
Competition – hvordan er konkurrencen, mod-
standen eller de udfordringer, der er knyttet til 
løsningen. 

ifølge nABC-metoden tages et meget konkret 
udgangspunkt i brugernes behov, som hele tiden 
tjekkes i forhold til de ideer, som bliver udviklet. 
det handler kort og godt om, at dét, der bliver 
udviklet, skal skabe reel og unik værdi for bru-
gerne. Målet er konstant at forfine og forbedre 
programkonceptet, så man får g jort fordelene 
større for brugerne og konkurrencen mindre for 
programmet. En vigtig del af nABC-metoden er 
de såkaldte ’pitch’. En pitch er en idéafprøvning, 
hvor man fremlægger sin idé f.eks. over for de 
kommende brugere eller drs chefredaktion. i en 

foRMÅlet MeD  
DRs nye  
oRganisation  
eR at sætte  
enDnu støRRe  
fokus pÅ DRs 
bRugeRe
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pitching er det vigtigt at komme rundt i alle fire 
hjørner i nABC-metoden (need, approach, benefit 
og competition). 

nABC-metoden bruges konsekvent i alle dr pro-
gramudviklings aktiviteter - når der skal skabes 
nye tilbud til danskerne, såvel som når velkendte 
programmer skal videreudvikles. derudover har 
dr igangsat en større implementeringsplan, så 
nABC-metoden bliver kendt og brugbar for alle 
programproducerende medarbejdere i dr i det 
daglige arbejde.

i forlængelse af ’dr i verdensklasse’ blev der i 2006 
lanceret en særlige idé- eller pitch-dag, hvor alle 
dr-medarbejdere havde mulighed for at pitche 
deres nye programideer for drs chefredaktion ef-
ter nABC-metoden. der blev præsenteret mange 
forslag af høj kvalitet, og pitch-dagen kan frem-
over blive et vigtigt supplement til andre former 
for idéudveksling i det daglige arbejde. 

nABC er også et analyse- og udviklingsværktøj, 
som kan anvendes til at udvikle drs organisation 
og strategier. dr har med implementeringen af 
de i alt fem discipliner i innovation fået et fælles-
sprog og en række nye metoder til tværgående 
forbedringer i hele dr. de fire øvrige discipliner 
handler om ledelse, og kort beskrevet drejer det 
sig om at sætte ildsjæle i spidsen for udviklingen, 
at sammensætte innovative teams, at satse på 
holdet og at analysere produkter og organisa-
tioner. i løbet af godt et år har over 100 dr-che-
fer deltaget i workshoppen ’The disciplines of 
innovation’, og i 2006 er der i dr arbejdet med at 
indføre de nye innovationsstrategier på to fron-
ter – dels anvendt på produkter og til medarbej-
dernes programudvikling, dels ved at bruge de nye 
værktøjer og metoder til ledelse. 

gODe tIlbuD fRa DR HR 
den nye personaleenhed dr Hr trådte i funktion 
fra 1. januar 2006 og blev først og fremmest 
dannet med det formål at skabe fælles værdier, 
rammer og metoder på personaleområdet. 

dr Hr har ansvaret for lederudvikling, rekrut-
tering, elever, personalepolitik og mange andre 
støttefunktioner som bl.a. at udbetale løn og 
forhandle overenskomster samt at rådgive og 
vejlede cheferne om medarbejderforhold.

i 2006 er der holdt en række lederkurser, kurser i 
lønforhandling samt andre lederkurser som f.eks. 
et erfaringsbaseret udviklingsprogram, der er et 
et-årigt lederudviklingsprogram for chefer, som 
dr udbyder sammen med en række danske virk-
somheder (p. t nCC, Berendsen, rigshospitalet, 
Coop og nokia). der deltager fem chefer fra hver 
virksomhed, og dr har været med i samarbej-

det de seneste 10 år. formålet er at udvikle den 
enkelte leder såvel personligt som fagligt gen-
nem samspil med ligestillede ledere fra de andre 
virksomheder. 

talentuDVIklIng I DR
dr har også et ’Væksthus’, som er et to-årigt 
talentudviklingsforløb for 12 udvalgte dr-med-
arbejdere med et ledelsesmæssigt potentiale. 
formålet har været at skabe et forum, hvor 
man kan udvikle sig til at varetage et chefjob, 
og forløbet består af en række aktiviteter, som 
medarbejderne gennemfører ved siden af deres 
normale arbejde. Hovedparten af deltagerne har 
nu lederjob, og dr vil i 2007 videreudvikle ’Vækst-
hus’-uddannelsen og erstatte den med et nyt 
talentudviklingsprogram. 

kVInDeR I leDelse
Ved udgangen af 2006 havde dr næsten 30 
procent kvinder i ledelse, og dr har et strategisk 
mål om, at halvdelen af cheferne i dr i 2015 skal 
være kvinder. dette mål understøttes af bl.a. en 
ny rekrutteringsmetode og netværk for kvinder i 
ledelse samt ved at sikre, at dr sender mere end 
50 procent kvinder på lederudviklingsforløb om 
grundlæggende ledelse. 
 

gOD leDelse
i forbindelse med ’dr i verdensklasse’ har der 
været brug for at afklare drs nye ledelsesbehov 
og ledelsesrollen. derfor besluttede direktionen 
i august 2006 at gennemføre projektet ’God le-
delse’, som skal gøre det endnu mere tydeligt for 
både medarbejdere og chefer, hvad god ledelse er 
i dr. En del af arbejdet har været at revurdere de 
nuværende ledelsesværdier, at lave en ny model 
for rekruttering og afvikling af chefer, revurdere 
ansættelseskontrakter og aflønning samt lave 
et nyt målrettet udviklingsprogram for lederne 
i virksomheden. drs nye lederudviklingsprogram 
kommer til at fokusere på den ledelsesmæssige 
opgave, lederrollen og på, hvad god ledelse er i dr.

ny peRsOnalepOlItIk
drs personalepolitik er i efteråret 2006 drøftet 
og revideret i et åbent samarbejde mellem ledelse 
og medarbejdere og i forlængelse af ’dr i ver-
densklasse’. Målet var at få en ny personalepolitik, 
der er bredt forankret i organisationen, og som 
praktiseres i hverdagen i dr. 

den nye personalepolitik, som er trådt i kraft fra 
januar 2007, bygger på fire grundlæggende værdier:

 ansvar
- social og professionel ansvarlighed
- sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø
- Balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv
- Gensidigt ansvar for at udvikle, motivere og lære
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 frihed
- frihed til dynamiske arbejdsformer
- Mulighed for at arbejde på tværs af faggræn-
ser og strukturer
- Åben og respektfuld dialog og handlefrihed 
inden for klare rammer 
- råde- og spillerum, som giver personlig tilfreds-
stillelse og udvikling

 fællesskab
- fokus på sammenhængskraften
- Alle ansatte er vigtige, uanset jobfunktion
- Gensidig tillid og respektfuldt samarbejde
- dynamisk teambaseret arbejdsform på tværs 
af dr

 mod
- Mod til at prøve nyt 
- plads til forskellighed
- Mod til at lære af fejl og erfaringer
- Tillid til uddelegering

udover denne personalepolitik forbereder dr i 
2007 at gennemføre nye politikker og handlings-
planer omkring samarbejde, stress og mobilitet.

DIalOg meD ORganIsatIOneRne
dr Hr har løbende en god og åben dialog med 
repræsentanter for medarbejdergrupperne. 
Allerede i forbindelse med overenskomstforhand-
lingerne i 2006 blev der indgået aftale med orga-
nisationerne om at etablere en fast møderække 
i perioden mellem overenskomstforhandlingerne.  
der har således fra medio 2006 været holdt 
uformelle dialogmøder med 
samtlige faglige organisationer. 
formålet med møderne er at 
udveksle tanker og diskutere 
forskellige emner uformelt og 
give indblik i hinandens priorite-
ringer og synspunkter. Møderne 
er tillige en god mulighed for at 
lufte emner, som eventuelt kunne blive temaer 
ved de kommende overenskomstforhandlinger, 
og som kan være interessante for parterne at 
forholde sig til i god tid med henblik på at opnå 
konstruktive og smidige forhandlingsforløb.

aRbejDsmIljø I nyt DR 
drs arbejdsmiljøfunktioner er en del af dr Hr, og 
aktiviteterne i 2006 har i høj grad været præget 
af arbejdet med at samle hovedparten af drs 
medarbejdere i dr Byen og med indretningen af 
de nye bygninger med åbne kontorlandskaber, nyt 
inventar og ny teknik.

psykIsk aRbejDsmIljø
i 2006 har der været meget fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø i dr. flere afdelinger og redaktioner 
havde behov for at arbejde handlingsorienteret 

i forhold til stress. Til dette formål udviklede 
arbejdsmiljøenheden nogle stressworkshops - et 
koncept, hvor de ansatte sætter fokus på deres 
ressourcer til også at kunne håndtere stress, og 
hvor de udarbejder handlingsplaner for løsning af 
stressproblemer på tre niveauer: Hvad kan jeg 
selv gøre, hvad kan jeg gøre sammen med min 
enhed, og hvad ønsker jeg min leders hjælp til. 
Lederen står i front under processen, samler op 
og konkluderer på arbejdet.

RygestOp I DR byen
dr Byens lokaler er røgfri, og som en konsekvens 
af denne beslutning har dr siden 2005 tilbudt 
rygestop-kurser til medarbejderne. dette initiativ 
fortsatte i 2006, hvor der var 67 medarbejdere, 
som tog imod tilbuddet om et rygeafvænnings-
kursus. 

aRbejDsulykkeR
i 2006 blev der i dr foretaget anmeldelser af 10 
arbejdsulykker, som har medført fravær på i alt 
54 dage. Året før blev der anmeldt 17 arbejdsulyk-
ker, som medførte i alt 191 fraværsdage. ulyk-
ker, der ikke medfører fravær, registreres som 
næsten-ulykker, og i 2006 indtraf der i dr 17 næ-
sten-ulykker, hvilket er samme antal som i 2005. 
derudover blev der i 2006 anmeldt tre arbejdsbe-
tingede lidelser mod fem af disse lidelser året før. 

DRs peRsonale-
politik eR  
ReviDeRet i et 
saMaRbejDe  
MelleM leDelse 
og MeDaRbejDeRe
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gRønt Regnskab

Ligesom andre virksomheder har dr et samfunds-
mæssigt ansvar for miljømæssigt at bidrage til 
en bæredygtig udvikling. dr har derfor gennem en 
årrække arbejdet aktivt med miljøet i dr. 
 
i 2006 er dr flyttet ind i dr Byen, som er et høj-
teknologisk mediehus, hvor der er indarbejdet en 
række avancerede løsninger, som giver helt nye 
rammer og muligheder for en miljøvenlig drift af 
drs aktiviteter. det registrerede forbrug af el og 
varme kan dog endnu kun opgøres med undta-
gelse af dr Byen, da det ikke er muligt at adskille 
driftsforbruget fra byggepladsforbruget. derfor 
er der ikke foretaget sammenligning af disse 
poster i 2006. 

DRs fORbRug Og mIljøpÅVIRknIngeR
2006 har været et meget atypisk år, idet dr både 
har haft bygge- og driftsaktiviteter i dr Byen 
samt drift og fraflytning fra de store adresser i 
Københavnsområdet (radiohuset, TV-Byen m.fl.). 
forbrug af el og varme vil således ikke menings-
fuldt kunne sammenlignes med tidligere år. (se 
opgørelsen for 2006 på side 139).

drs forbrugssteder er udover adresserne i 
København fordelt på en række lokaliteter over 
hele landet med radio/tv-huset i Århus som den 
største. 

eneRgI
dr adskiller sig som en højteknologisk medievirk-
somhed fra traditionelle kontorvirksomheder, 
fordi dr har et særlig højt elforbrug. den væ-
sentligste årsag hertil er, at når dr producerer 
indhold til de forskellige medieplatforme eller har 
store studieproduktioner, er der et omfattende 
brug af iT, lys og andre energikrævende facilite-
ter. det betyder et stort elforbrug, som genere-
rer varme og afføder et stort og energikrævende 
kølingsbehov. 

den energimæssige indsats har i 2006 været 
koncentreret omkring overtagelse og indregule-
ring af dr Byen. Herudover har der i syv af drs 
distrikter været gennemført el-sparekampagner 
med fokus på adfærdsmæssige indsatser som 
slukning af lys, pc’ere og andet udstyr. for at 

motivere medarbejderne har der været etableret 
bonussystemer, som belønner el-besparelser, og 
for flere af distrikterne har resultaterne været 
positive med besparelser i 2006 på op til 9 pct. af 
normalforbruget.

VanD
Vandforbruget i dr er i 2006 faldet med 2,5 pct. 
sammenlignet med 2005, og dette er sket trods 
samtidig drift af både dr Byen, radiohuset og 
TV-Byen. drs samlede vandforbrug svarer til det 
årlige forbrug for 236 husstande.

affalD
i 2006 har indsatsen inden for affald været 
fokuseret på at etablere affaldshåndtering og 
-afhentning i dr Byen. der er etableret et velfun-
gerede indsamlingssystem baseret på medarbej-
dernes intensive affaldssortering. for at sikre 
kendskab til og størst mulig brug af indsamlings-
systemet er der gennemført 
en informationskampagne, som 
vil blive fulgt op af endnu en 
kampagne  i 2007.

Affaldsmængderne har været 
ekstraordinært store i 2006, 
og det skyldes især flytningen 
fra TV-Byen, hvor store mængder kasserede 
materialer, forældet inventar og udstyr er blevet 
bortskaffet. for at afsætte flest mulige genbru-
gelige ting har der desuden i TV-Byen været holdt 
meget velbesøgte markedsdage, som har været 
åbne for alle.

drs aktiviteter medførte i 2006 en samlet af-
faldsmængde på 1.503 tons. Heraf gik 20 pct. af 
affaldet til genbrug, mens kun 3 pct. gik til deponi 
og specialbehandling, og de resterende ca. 77 pct. 
gik til forbrænding. Til sammenligning producerer 
dr på et år med normal drift omkring 1.000 tons 
affald.

de affaldstyper fra dr, som går til genbrug, er 
først og fremmest papir, pap, jern og kasseret 
elektronik. 

DR haR et  
saMfunDsMæssigt 
ansvaR foR at 
biDRage til en 
bæReDygtig  
uDvikling
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DRs samleDe fORbRug Og mIljøpÅVIRknIngeR I 2006

eneRgI
Varme: 26.846 MWh

el: 20.731 MWh

benzin: 399.117 liter

Diesel: 170.634 liter

VanD
Vand: 40.118 kbm, heraf 

fordamper 9.281 kbm i 

køleanlæg

RÅVaReR

pRODukteR
tV: 11.012 sendetimer

Radio: 261.852 sendetimer

+ Online-ydelser: 208.045

produkterne indeholder 

ingen kendt forurening, men 

skaber en indirekte miljøpå-

virkning gennem kundernes 

anvendelse af de forskellige 

medieplatforme

Det gennemsnitlige årsforbrug i en dansk husstand er: 

El: 4,2 MWh. 

Varme: 18,5 MWh. 

Vand: 170 kbm.

Input

luftemIssIOneR

pRODukteR

affalD + spIlDeVanD

fORuRenIng 
I fORm af DRIVsHusgasseR

affalD Og genbRug
genbrug: 303 tons / 20 %

forbrænding: 1.154 tons / 77 %

Deponering: 42 tons / 3 %

farligt affald: 4 tons / 0,3 %

affald i alt: 1.503 tons

spIlDeVanD

DRs forbrug svarer således til: 

El: 4.936 husstande. 

Varme: 1.451 husstande. 

Vand: 236 husstande.
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DRs bestyRelse bestÅR af 
11 MeDleMMeR, soM vælges 
foR en peRioDe pÅ fiRe ÅR
(2007-2010)

1.
Mogens 
Munk-RasMussen,
foRManD

3.
finn aabeRg

5.
lone fæRch

7.
ole hyltoft

9.
toRben Dalby 
laRsen

11.
Mogens Rubinstein

2.
eRling aaskov,
næstfoRManD

4.
aage fRanDsen

6.
katRine Winkel 
holM

8.
peteR hviD jensen

10.
stig paulsen



141
DR ÅRsRappoRt 2006

oRganisation
DRs bestyRelse

drs bestyrelse er drs øverste ledelse. det vil i 
praksis sige, at det er den, der har ansvaret for, at 
dr opfylder de krav, som loven og public service-
kontrakten stiller. det er bestyrelsen, som har det 
overordnede ansvar for programmerne, og som 
lægger retningslinjerne samt kontrollerer, at disse 
retningslinjer overholdes. det er også bestyrel-
sen, der ansætter generaldirektøren og de øvrige 
medlemmer af drs direktion.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, som vælges 
for en periode på fire år. Kulturministeren udpeger 
tre medlemmer af bestyrelsen, heriblandt forman-
den. folketinget udpeger seks medlemmer og drs 
medarbejdere to medlemmer. Kulturministeren 
vælger næstformanden blandt de medlemmer, 
der er udpeget af folketinget. det tilstræbes, at 
bestyrelsen sammensættes, så den repræsen-
terer mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og 
erhvervsmæssig indsigt. Bestyrelsen mødes otte-
ti gange årligt. 

DR-bestyRelsens jOb Og tIllIDsHVeRV

1. mogens munk-Rasmussen 
formand for dr-bestyrelsen siden januar 2005. 
Koncernchef, adm. direktør, nykredit, fra 1991 til 
2006. formand for bestyrelsen i Totalkredit A/s. 
Medlem af bestyrelsen i realkreditrådet. Medlem 
af bestyrelsen i Kunstforeningen Gl. strand. for-
mand for præsidiet i folk & forsvar. formand for 
bestyrelsen for iT-universitetet, København. for-
mand for bestyrelsen for danish Crafts. Medlem af 
bestyrelsen for danmark-Amerika fondet. 

2. erling aaskov 
Bestyrelsesmedlem siden efteråret 1988. næst-
formand siden oktober 1995. skoleinspektør ved 
rødding skole. næstformand for det Konservative 
folkeparti. 

3. finn aaberg
Bestyrelsesmedlem siden 1991. næstformand 
fra oktober 1991 til september 1995, formand 
fra oktober 1995 til december 2002. Borgmester 
i Albertslund Kommune siden 1978. formand for 
bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab 
i/s. Medlem af bestyrelsen i Vestforbrænding i/s. 
formand for dr Byens byggeudvalg.

4. aage frandsen
Bestyrelsesmedlem siden januar 2007. Cand.mag. 
i samfundsfag og historie. Tidl. studielektor ved 
Århus Akademi, studenter- og Hf-kursus. Medlem 
af sfs hovedbestyrelse 1972-2006 og sf’s næst-
formand 1982-88. Medlem af folketinget i flere 

perioder fra 1971 til 2005, herunder medieordfører 
1994-2005. formand for frijsenborg Efterskole. 

5. lone færch
Bestyrelsesmedlem siden januar 2007. Adm. direk-
tør for færch Holding A/s. næstformand for r. 
færch plast A/s, skandinavisk Tobakskompagni, 
skandinavisk Holding A/s og fritz Hansen A/s. 
Bestyrelsesmedlem i færchfonden, realdania og 
skandinavisk Group A/s.

6. katrine Winkel Holm
Bestyrelsesmedlem siden januar 2007. Cand. theol. 
i 1997-98 underviser på Kirkehøjskolen, frederiks-
berg, og i 2000-2003 på folkeuniversitetet i Køben-
havn og odense. i 2004 vikarierende sognepræst i 
flødstrup-ullerslev pastorat og i Ansgars pastorat, 
odense. i 2005 næstformand i Trykkefrihedsselska-
bet af 2004. derudover skribentvirksomhed.

7. Ole Hyltoft
Bestyrelsesmedlem siden januar 2007. forfatter, 
har siden 1968 udgivet godt en snes skønlitterære 
bøger foruden en række debatbøger. Cand. mag. i 
dansk og engelsk. Ansat i Kulturministeriet 1962-
68. Bog- og kulturredaktør ved Aktuelt 1970-81. 
formand for socialdemokratiets Kulturudvalg 
1975-86. initiativtager til kunstmuseet Arken, 
medlem af bestyrelsen for Arken 1994-97. 

8. peter Hvid jensen
Bestyrelsesmedlem siden februar 2001. rektor, 
dronninglund Gymnasium. Medlem af bestyrelsen 
for Aalborg socialpædagogiske seminarium. for-
mand for det radikale Venstre i nordjyllands Amt. 

9. torben Dalby larsen
Bestyrelsesmedlem siden januar 2007. Chefre-
daktør ved dagbladet ringsted-Køge-roskilde fra 
1985 samt ved frederiksborg Amts Avis fra 1992, 
tillige adm. direktør for udgiverselskabet dagbla-
det A/s fra 1986. siden 1983 bestyrelsesmedlem 
og formand i en række presseorganisationer, 
heriblandt danske dagblades forening. Medlem 
af bestyrelsen for ritzaus Bureau i/s fra 1996, 
formand 1998-2007.

10. stig paulsen
Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant 
siden januar 2007. Tv-tekniker i dr siden 1986. for-
mand for de faglige dr-organisationers Kontakt-
udvalg siden 2001. 

11. mogens Rubinstein
Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant 
siden januar 2003. Journalist i dr siden 1978.
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drs generaldirektør har det daglige programan-
svar og er ansvarlig i forhold til medieansvarslo-
ven. direktionen består foruden generaldirektø-

ren af en mediedirektør med 
ansvar for programudbuddet 
og andre ydelser på radio, tv og 
nye medier, en programdirektør 
med ansvar for drs pro-
gramproduktion til alle medier 
samt en økonomidirektør med 
ansvar for drift og admini-

stration samt byggeriet af dr Byen i ørestad. 
Generaldirektøren har sammen med den øvrige 
direktion ansvaret for drs produktioner samt for 
den daglige administrative og økonomiske ledelse 
af dr. direktionen mødes én gang ugentligt.

Til direktionen er desuden tilknyttet fire stabs-
funktioner: underdirektøren for direktionsse-
kretariatet, direktøren for dr Kommunikation, 
direktøren for dr Teknologi & service samt 
direktøren for dr Hr.

1. kenneth plummer
Generaldirektør for dr fra juni 2005. Tidligere 
ansættelser: Marketingdirektør hos Walt disney 
nordic 1989, adm. direktør hos Mattel northern 
Europe 1993, adm. direktør hos nordisk film og 
medlem af Egmonts koncerndirektion 1999-2005. 
næstformand i nyhedsbureauet ritzau fra 2007.

2. lars grarup
Tv-direktør i dr fra november 2004 med ansvar 
for tv og de nye medier og fra januar 2007 medie-
direktør med ansvar for alle drs medier. Tidligere 
ansættelser: Chef for dr1, programplanchef i TV 
2/danmark, souschef og stedfortr. direktør for 
TV 2/Lorry, redaktionschef TV 2/Lorry, dokumen-
tarjournalist og siden redaktør for dokumentar-
gruppen i TV 2/Lorry.

3. lars Vesterløkke
programdirektør i dr fra 2001 med ansvar for 
drs programudvikling og programproduktion, fra 
januar 2007 også for nyheder og sport. Konsti-
tueret generaldirektør i dr 2004-2005. Tidligere 
job i dr: Ansat som journalist på dr radio Midt 
& Vest, redaktør samme sted, konsulent i dr 
undervisning, redaktør på dr København, chef for 
dr fyn, programchef for radioens programpro-
duktion.

4. David Hellemann
økonomidirektør i dr fra januar 2007 med ansvar 
for drs økonomistyring, drs ejendomme og byg-
geprojektet dr Byen i ørestad, drs iT- og tek-
nologiorganisation, licensadministrationen samt 
drs interne servicetjenester. Tidligere ansæt-
telser: Ansat i finansministeriet 1996, kontorchef 
fra 2001, afdelingschef for statens finanser fra 
2005.

geneRal- 
DiRektøRen haR 
saMMen MeD Den 
øvRige DiRektion 
ansvaRet foR DRs 
pRoDuktioneR
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aDResseR
DR tV Og DR RaDIO 
dr Byen 
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
Tlf. 35 20 30 40
fax 35 20 26 44
 

RaDIOHuset 
rosenørns Allé 22
1999 frederiksberg C
Tlf. 35 20 30 40
fax 35 20 26 44

DR ÅRHus 
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 lIcens- Og pROgRamseRVIce
postbox 888
0999 København C
Tlf. 70 20 13 13
fax 35 20 52 00 
E-mail: Via www.dr.dk/licens
eller www.dr.dk/kontaktdr

DR kOmmunIkatIOn
dr Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
Tlf. 35 20 30 19
fax 35 20 80 00
E-mail: drkommunikation@dr.dk

øVRIge DR-afDelIngeR
se flere dr-adresser
på www.dr.dk/kontaktdr

DRs DIstRIkteR

DR nORDjyllanD
fredrik Bajersvej 9
9220 Aalborg ø
Tlf. 96 35 76 00
fax 96 35 76 76
E-mail: nord@dr.dk 
 

DR mIDt & Vest
Vestergade 1
7500 Holstebro
Tlf. 96 10 75 00
fax 96 10 75 75 
E-mail: vest@dr.dk 

DR østjyllanD
olof palmes Allé 10-12
8200 Århus n
Tlf. 87 39 70 00
fax 87 39 74 50
E-mail: p4aarhus@dr.dk

DR syD
H. p. Hanssensgade 11
6200 Aabenraa
Tlf. 73 33 79 99
fax 73 33 79 33 
E-mail: syd@dr.dk
p4 trekanten:
den Hvide facet 1, 7100 Vejle ø
Tlf. 76 41 78 00. E-mail: trekanten@dr.dk
p4 esbjerg:
Torvegade 8, 6700 Esbjerg
Tlf. 73 33 79 99. E-mail: esbjerg@dr.dk

DR fyn
Lille Tornbjerg Vej 10
5220 odense sø
Tlf. 63 15 77 00
fax 63 15 77 63
E-mail: fyn@dr.dk 

DR købenHaVn
dr Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
Tlf. 35 20 68 00
fax 35 20 68 66
E-mail: kbh@dr.dk

DR sjællanD
Vadestedet 1
4700 næstved
Tlf. 55 75 34 00
fax 55 75 34 34
E-mail: sj@dr.dk
p4 nordvestsjælland:
Ahlgade 3, 4300 Holbæk
Tlf. 55 75 34 41. E-mail: p4nv@dr.dk

DR bORnHOlm  
Åkirkebyvej 52
3700 rønne
Tlf. 56 94 37 00
fax 56 94 37 37
E-mail: bornholm@dr.dk
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