Tillæg til public service-kontrakt indgået mellem DR og kulturministeren for
perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

DRs forpligtelser i relation til en børne-tv-kanal, en tv-kanal med
historie-, kultur- og musikprogrammer, en HDTV-kanal og en
nyhedskanal i MUX 2 m.v.
Ved nærværende tillæg til public service-kontrakt indgået mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 fastsættes følgende om DRs forpligtelser i relation til en børne-tv-kanal, en tv-kanal med historie-, kultur- og musikprogrammer, en HDTV-kanal og en nyhedskanal i MUX 2 m.v.:
Under kontraktens punkt 6) ”Tilgængeliggørelse af DRs public service-indhold” erstattes 5. afsnit, der har ordlyden:
”DR skal i kontraktperioden etablere en digital kombineret public service børne/historie-tv-kanal. DRs primære udsendelse af kanalen skal ske i det jordbaserede,
digitale tv-sendenet free-to-air. Kanalen kan i en overgangsperiode indtil der er kapacitet til rådighed i det jordbaserede, digitale tv-sendenet distribueres alene ved hjælp af
satellit- eller kabel-tv.”
med følgende afsnit gældende for perioden 1. januar 2009 til og med 31. december 2010:
”DR skal etablere en digital børne-tv-kanal (DR Ramasjang), en digital tv-kanal med
historie-, kultur- og musikprogrammer (DR K) og en digital HDTV-kanal (DR HD) med
henblik på opstart af udsendelsesvirksomheden senest den 1. november 2009.
Ved tillægsaftale af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og
nye DR-initiativer mv. er der mellem partierne bag den Mediepolitiske aftale for 20072010 indgået aftale om, at 35 mio. kr. af licensmidlerne tilføres DR som en engangsbevilling til etablering af HDTV-kanalen ”DR HD”. På DR HD, der som udgangspunkt
sendes mellem kl. 18 og kl. 24, samsendes programmer i HD-format med DR1 og DR2
(f.eks. DRs dramaproduktioner) samt indhold i HD-format, der er unikt for kanalen.
DRs primære udsendelse af kanalerne DR Ramasjang, DR K og DR HD skal ske via
sendemulighederne på MUX 2 i det jordbaserede, digitale tv-sendenet free-to-air, jf. beslutningspapiret om retningslinier for udbud af digitalt tv m.v. tiltrådt af partierne bag
den Mediepolitiske aftale for 2007-2010 den 11. juni 2007 og kontraktens punkt 10)
”Jordbaseret digitalt tv”. Kanalerne kan i en overgangsperiode indtil der er kapacitet til
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rådighed i det jordbaserede, digitale tv-sendenet distribueres alene ved hjælp af satelliteller kabel-tv.”
Endvidere fastsættes for perioden 1. juli 2009 til og med 31. december 2010, jf. kontraktens punkt 6) ”Tilgængeliggørelse af DRs public service-indhold” og punkt 10) ”Jordbaseret digitalt tv” samt tillæg til kontrakten af 1. juli 2008 om DRs forpligtelser i relation
til DR Update:
”DR skal pr. 1. november 2009 fortsætte den daglige udsendelse af nyhedskanalen DR
Update, idet DRs primære udsendelse af kanalen skal ske via sendemulighederne på
MUX 2 i det jordbaserede, digitale tv-sendenet free-to-air, jf. beslutningspapiret om
retningslinier for udbud af digitalt tv m.v. tiltrådt af partierne bag den Mediepolitiske
aftale for 2007-2010 den 11. juni 2007.
DR Update må alene udsendes under forudsætning af, at der for DRs tv-kanaler på det
jordbaserede, digitale tv-sendenet er taget højde for samtlige forpligtelser i public service-kontrakten om DRs betjening af handicappede.”
Nærmere vilkår for den digitale distributionsvirksomhed i MUX 2 fastlægges af Radioog tv-nævnet i tilladelse til I/S-DIGI-TV udstedt i medfør af radio- og fjernsynslovens §
3.
Ovenstående virksomhed finansieres inden for rammerne af de licensmidler, som DR
tilføres i henhold til public service-kontrakten.
Herudover fastsættes for perioden 1. juli 2009 til og med 31. december 2010:
Under kontraktens punkt 2) ”Indhold” erstattes 3. afsnit under overskriften ”Nyheder”,
der har ordlyden:
”DR skal levere nyheder – med udgangspunkt i det danske nyhedsbillede – på de mest
udbredte sprog, der anvendes af herboende indvandrere og flygtninge, såsom engelsk,
arabisk, somalisk, urdu, tyrkisk og sydslavisk, i mindst samme omfang som i 2005 på
DAB, tekst-tv og internettet m.v.”
med følgende afsnit:
”DR skal levere nyheder – med udgangspunkt i det danske nyhedsbillede – på de mest
udbredte sprog, der anvendes af herboende indvandrere og flygtninge, såsom engelsk,
arabisk, somalisk, urdu, tyrkisk og sydslavisk, i mindst samme omfang som i 2005 på
tekst tv og internettet.”
DR indstiller pr. 1. november 2009 nyhedsudsendelser på tegnsprog på det analoge sendenet, jf. kontraktens punkt 5) ”Betjening af handicappede”.
For perioden 1. august 2008 til og med 31. december 2010 fastsættes:
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Under kontraktens punkt 12) ”Ensembler” tilføjes i note x), der har ordlyden:
”DR har efter kontraktens underskrivelse over for Kulturministeriet oplyst, at den
komplette og nøjagtige liste over DRs ensembler er som følger: DR Radiosymfoniorkestret, DR Radiounderholdningsorkestret, DR Big Band, DR Radiokoret, DR Vokalensemblet, DR Radiopigekoret, DR Radiojuniorkoret, DR Radiobørnekoret, DR Spirekoret
og DR UngdomsEnsemblet.”
følgende afsnit:
”DRs ensembler har pr. 1. august 2008 skiftet navne til følgende: DR Symfoniorkestret
(tidl. Radiosymfoniorkestret), DR Underholdningsorkestret (tidl. DR Radiounderholdningsorkestret), DR Big Bandet (tidl. DR Big Band), DR Koncertkoret (tidl. DR Radiokoret), DR Vokalensemblet, DR Pigekoret (tidl. DR Radiopigekoret), DR Juniorkoret
(tidl. DR Radiojuniorkoret), DR Børnekoret (tidl. DR Radiobørnekoret), DR Spirekoret
og DR Ungdomsensemblet.”
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