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Hovedpunkterne i aftalen er: 

 

Nedsættelse af et udvalg om public service i fremtiden 

Der nedsættes et udvalg, som skal give inspiration til, hvordan man skaber et 

stærkt public service-tilbud i en medievirkelighed, hvor borgerne selv vælger, hvad 

de vil se, og hvornår. 

 

DR på nettet 

DR skal have et uafhængigt og alsidigt nyhedstilbud på nettet med fokus på 

egenproduktion. 

 

DR’s radio- og tv-programmer skal være tilgængelige på nettet. Af hensyn til de 

kommercielle on demand-udbydere sættes der grænser for, hvor lang tid 

programmerne kan være til rådighed on demand på DR’s hjemmeside. Fx må 

indkøbte udenlandske block busters ikke stilles til rådighed on demand, og 

indkøbte, udenlandske fiktionsserier må alene stilles til rådighed i otte dage efter 

visningen på tv.  

 

DR skal styrke indsatsen i forhold til de unge 

DR skal styrke indsatsen over for unge seere både på tv og på nettet ved at lægge 

særlig vægt på danskproducerede programmer mv. og ved styrkelse af 

indkøbsprofilen med udenlandske programmer af høj kvalitet. DR skal med 

henblik på drøftelse i aftalekredsen i foråret 2017 redegøre for erfaringerne med 

DR’s tilbud til unge.  

 

DR skal styrke den regionale dækning 

DR skal også styrke den regionale dækning så den afspejler mangfoldigheden i de 

forskellige dele af landet, herunder på kulturområdet. 

 

Bedre betjening af handicappede 

Både DR og TV 2 DANMARK skal styrke det eksisterende tilbud i forhold til syns- 

og hørehæmmede. Det skal bl.a. ske ved tekstning og tegnsprogstolkning af alle 

valg og ikke som hidtil kun af valg til Folketinget. 

 

Flere penge til dansk tv-drama og tv-dokumentar 

Public Service-Puljen, hvorfra der ydes støtte til dansk tv-drama og 

dokumentarprogrammer, tilføres i aftaleperioden i alt 170 mio. kr. inkl. 

engangsmidler, og mulighederne for støtte til programmer rettet mod børn og unge 

forbedres, ligesom der åbnes op for støtte til programmer på video on demand-

tjenester. Der øremærkes 2,5 mio. kr. til tv-produktionsprojekter i samarbejde med 

regionale filmfonde 



 

 

Side 2 

 

Flere penge til dansk film 

Dansk film styrkes ved, at DR’s og TV 2 DANMARKs forpligtelser til at engagere 

sig i dansk filmproduktion øges fra 60 mio. kr. til 65 mio. kr. årligt. Samtidig 

overføres der 25 mio. kr. årligt af licensprovenuet til Det Danske Filminstitut. 

Samlet afsættes der i aftaleperioden 130,4 mio. kr. af licensmidlerne, inkl. 

engangsmidler, til dansk film. Rammerne for den nærmere anvendelse af midlerne 

fastsættes i den kommende filmaftale for 2015-2018. 

 

Mere udlægning til private producenter  

DR’s forpligtelse til udlægning af produktion til uafhængige producenter forøges til 

300 mio.kr. i gennemsnit pr. år. Puljen omfatter fremover også digitale læringsspil 

rettet mod børn.  

 

Effektiviseringskrav til DR og de regionale TV 2-virksomheder 

På linje med andre offentlige institutioner pålægges DR og de regionale TV 2-

virksomheder et effektiviseringskrav på 2 pct. For DR’s vedkommende nedsættes 

licensen i 2015 således som udgangspunkt med 74,1 mio. kr., svarende til 2 pct.  

DR’s regionale enheder forudsættes friholdt ved udmøntning af 

effektiviseringskravet. For de enkelte regionale TV 2-virksomheder er 

nedsættelsen som følge af effektiviseringskravet på 1,3 mio. kr., ligeledes svarende 

til 2 pct. 

 

Erhvervslicensen afskaffes 

Som led i regeringens vækstplan, der blandt andet har til formål at reducere 

omkostningerne for erhvervslivet, afskaffes erhvervsvirksomheders forpligtelse til 

at betale licens. Det samme gælder radio-/tv-forhandlernes pligt til at indberette 

salg mv. af licenspligtige apparater. Afskaffelsen af erhvervslicensen finansieres af 

effektiviseringskravet til DR og de regionale TV 2-virksomheder. 

 

Økonomi 

Licensen for husstande fastholdes på 2014-niveau, men reguleres årligt på 

baggrund af udviklingen i forbrugerpriserne.  

 

Det samlede licensprovenu til fordeling i aftaleperioden er ca. 4,4 mia. kr. årligt. 

Endvidere er der i forbindelse med medieaftalen fordelt overskydende licensmidler 

på 92,6 mio. kr. fra 2013 og 2014. 

 

DR modtager årligt i gennemsnit 3.670,2 mio. kr., og de regionale TV2-

virksomheder modtager årligt 512,2 mio. kr. af licensprovenuet. Til 

medfinansiering af merudgifter i forbindelse med de øgede krav til DR på en række 

områder, jf. bl.a. ovenfor, tilføres DR 30 mio. kr. af de overskydende licensmidler. 

Desuden styrkes dansk film, og Public Service-Puljen øges, jf. ovenfor.  


