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ARF – INFOrmation 
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter 
fra bestyrelsen  

                      December måned 2018 

 
ARF - INFOrmation henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og interesserede i kredse og klubber, og 
forsøger at give informationer til brug i agitationen for nye medlemmer og det oplysende arbejde om vort 
forbunds virke og mediepolitikken i almindelighed. 
 
 

Radio og TV Nyt 

Udgivelsesdatoer og deadline for bladets indhold: 
 

Deadline   Udgivelse  
Blad nr. 1/2019 2. februar  primo marts 
Blad nr. 2/2019 11. maj  primo juni 
Blad nr. 3/2019 5. oktober  primo november 
 

Møder: 
 
Hovedbestyrelsen mødes: Lørdag, den 2. marts og 10. august 2019 i Kolding 
Landsmøde 2019 afholdes: Lørdag, den 28. september i Kolding 
 

Nyt om navne:  

- Maria Yde – bliver ny vært på DR – TV Avisen 
- Steen Nørskov – bliver ny vært på DR Deadline 
- Adum Duvå Hall – skal være GoMorgen vært på TV2 
- Pia Gundelach Brandstrup – tidl. Kanalchef hos YouSee, ny kanalchef for Xee 
- Anja Fonseca – tidl. Vejrvært hos DR, skal være pressechef for DMI 
- Heidi Guldager Klindt – bliver ny souschef for TV2 News pr. 1/1 2019 
- Louise Hart – radiovært på Radio 24syv (Nattevagten) er død – 39 år 
- Anne-Marie Dohn – tidl. Direktionen hos DR, indtræder i bestyrelsen for Moesgaard Museum 
- Andreas Bense – Programredaktør DR Ung flytter til Digital Producent, Wibroe, Duckert og Partners 
- Hakon Jacob Kosar – Reporter hos DR Nordjylland til pressechef, Frederikshavn kommune 
 

Befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil 
 
Så er SKAT klar med de nye satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil i 2019. 
For kørsel i egen bil er reglerne uændrede, men også her er satserne sat en smule op. Skattefri 
befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at 
arbejdsgiveren fører kontrol. 
Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil: 
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For de første 20.000 km 

2018: 3,54 kr. pr. km 
2019: 3,56 kr. pr. km 
For kørsel over 20.000 km 

2018: 1,94 kr. pr. km 
2019: 1,98 kr. pr. km 
Også fradrag for at cykle 

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert er også en mulighed. Her er godtgørelse 0,53 kr. 
pr kilometer. 
 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 
 
TV 2 havde i uge 48 (26/11-2/12) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt 
danskere på 12 år og derover: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 
2/BORNHOLM indgår kun i totalen. 
Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/  
 

DAB-radio i alle biler 
 

Fra 2021 skal alle nye biler have installeret en DABplus-radio, hvis det står til EU. De nye EU-regler 
forventes at blive vedtaget til næste forår, og betyder, at uanset hvor du køber din nye bil i EU, så skal den 
være forsynet med en DABplus radio. 
Men måske vil bilerne allerede inden 2021 blive forsynet med DABplus-radio, for bilforhandlerne er jo altid 
på vej efter at levere den rigtige vare. 
Det bliver spændende at se, om dækningen bliver bedre, idet den indtil nu har adskillige mangler. 
Problemet er, at med en DAB-radio forsvinder signalet helt, når der ikke er dækning, mens man med FM 
alene vil opfange, at radioen vil støje. 
Selv om radioerne skal være DABplus efter 2021, så udelukker det jo ikke, at den samtidig kan modtage FM. 
 
 
 
 
 

 

Region 
    Rating (1000) Pct. 

TV/MIDT-VEST 64 15,3 

TV ØST 55 12,2 

TV SNORD 47 11,1 

TV2 SYD 75 10,9 

TV2 FYN 46 10,4 

TV 2/ØSTJYLLAND 63 9,1 

TV2/ LORRY 143 7,4 

Regionalprogrammer i alt 484 9,7 
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Lytternes og seerredaktørens Rapport 1/2018 
 

Lytternes og seernes redaktørs nye rapport gennemgår de største klagetemaer og gør status for første 
halvår. I rapporten ser lytter- og seerredaktøren kritisk på DRs etik. Han gennemgår forskellige temaer og 
klagetendenser og redegør for, hvordan større klagesager er blevet behandlet, 
Lytternes og seernes redaktør - brugernes ombudsmand i DR - gennemgår i sin rapport de største 
klagetemaer og klagetendenser på baggrund af henvendelserne fra DR´s brugere. Rapporten, der kommer 
hvert halve år, giver blandt andet et samlet overblik over, hvad brugerne klager over til DR. 
Også denne gang er klagetemaerne meget forskelligartede og rummer kritik af både teknik og indhold. 
Blandt andet blev der klaget over manglende undertekster, dårligt DAB-radiosignal samt sproget. 
Man kan læse meget mere om de forskellige klagetemaer, kritiske henvendelser samt de store klagesager 
som lytternes og seernes redaktør har arbejdet med i første halvår af 2018 på linket:  her. 
 

 
Udtalelse i forbindelse med gennemførelse af Forslag til lov om ændring af lov om 
radio- og fjernsynsvirksomhed 
 
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti medlemmer 
finder, at medieforliget for 2019-2023, som lovforslaget udmønter, samlet set forringer udbuddet af godt, 
dansk medieindhold, som alle danskere har adgang til, da aftalen medfører, at den økonomiske ramme til 
public service-medier reduceres markant. Samtidig betyder aftalen, at den økonomiske ramme reduceres 
med henblik på at finansiere skattelettelser. Det er en helt forkert prioritering i en tid, hvor internationale 
medieaktører og udenlandsk kommercielt indhold fylder stadig mere på det danske mediemarked, og hvor 
fake news er noget, vi skal tage meget alvorligt. Tværtimod er der behov for godt, dansk indhold, der 
styrker dansk troværdig nyhedsformidling, kultur og sprog, og som alle danskere har fri og lige adgang til. Vi 
må ikke tage for givet, at der bliver lavet godt danskproduceret medieindhold, som alle danskere har fri og 
lige adgang til. Det skyldes kun, at vi har besluttet, at det er noget, vi er fælles om at finansiere som en del 
af vores velfærdssamfund. Derfor er det forkert, at regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører markante 
nedskæringer på dansk medieindhold. 
 
 

Nye krav til DR om bl.a. undertekster, synstolkning og oplæste undertekster.  
 
I snart en årrække har DR arbejdet intenst med at rydde forhindringerne af banen, så folk, der har svært 
ved at høre, se og læse også kan benytte sig af DR’s public service-indhold. Blandt de tilbud, DR allerede 
har, er undertekster, tegnsprogstolkning, synstolkning og oplæste undertekster. Det skriver DR i en 
meddelelse. 
Tjenesterne fortsætter med at være der. Men der kommer også til at ske nye ting, som DR og 
Kulturministeriet har aftalt i den public service-kontrakt, der blev indgået for nylig, og som dækker årene 
2019-2023. 
”Nogle af dem, der vil komme til at mærke forbedringer er de hørehæmmede. I DR har vi forpligtet os til at 
forbedre kvaliteten, når vi har live-undertekster. I dag er det sådan, at der er fire til syv sekunders 
forsinkelse mellem tekst og billede, og det kommer vi til at gøre noget ved,” forklarer Heidi Sivebæk, der er 
DR’s redaktør for tilgængelighed og mangfoldighed. 
Det er ikke mindst takket være tekniske fremskridt, at den hurtigere live-tekstning bliver til noget, og 
tilgængelighedsredaktøren håber, at en ny løsning kan være klar omkring årsskiftet 2019-2020. 
"Public service-kontrakten giver os sigtelinjerne, og det er godt. Men vi ved også, at der i løbet af de 
kommende år vil ske en masse med teknologien, som også kommer tilgængelighedsområdet til gode. 
Erfaringen viser, at stort set al ny teknologi hjælper den gruppe, så de bedre kan være en del af den 
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offentlige samtale og det, der sker i samfundet. Barriererne skal væk, og det arbejde fortsætter – også i de 
næste fem år," udtaler hun videre. 
 

Relancering af DRTV. 
 
DR har endnu ikke løftet sløret for, hvordan fremtidens DRTV skal se ud, men DR har dog gjort det klart, at 
streamingtjenesten fremover skal være ”hovedindgang”. Det kræver en ordentlig overhaling af tjenesten. 
DRTV, skal relanceres med nye apps på tværs af mobil, Apple TV og andre tv-platforme. Til opgaven har DR 
valgt selskabet ”Massive”. 
- “Den gamle DRTV-platform havde udviklet sig organisk, og det var klart, at tjenesten havde brug for en 
overhaling for at forblive sammenhængende, frisk og relevant for vores brugere. Vi så dette som en 
mulighed for fuldstændig at redesigne brugeroplevelsen på en måde, der skal gøre det lettere at holde 
seere engageret,” sagde Kristian Waneck, chef for udvikling hos DR. “Vi forventer, at Massive hjælper os 
med at gøre vores vision til realitet samt gøre det mere omkostningseffektivt for os at drive tjenesten ved 
hjælp af AXIS, især hvad angår app og UX-håndtering (brugeroplevelsen, red).” 
Massive fortæller, at DRTV ”redesignes fra bunden”, hvorfor den relanceres med nye apps på tværs af web, 
mobilenheder, tvOS (Apple TV), spilkonsoller (i flertal) og ”andre mainstream forbundne enheder”. Om det 
inkluderer Android TV og Smart TV, vides endnu ikke. En af opgaverne bliver at ”introducere en 
overensstemmende brugerflade på tværs af alle enheder”. 
DR får værktøjer til at ”tilpasse brugerfladen løbende til forskellige undergrupper af publikum” samt at 
præsentere ”det rette indhold til den rette seer på det rette tidspunkt”. 
DR bekræftede i september 2018, at de lukker tre tv-kanaler på flow-tv. DR3 og DR Ultra bliver fremover 
rene streamingtilbud. Hver dansker streamer i gennemsnit 7,5 minutters tv-indhold på DRTV dagligt, så der 
er da også et stort vækstpotentiale. 
- “DR er en af de ældste public service tv-stationer i verden, men deres vision og strategi er meget orienteret 

imod, hvordan tv-landskabet vil se ud i fremtiden. Vi er utrolig begejstrede for at være med på deres rejse 

mod at udvikle en digital underholdningsløsning og levere programmer af høj kvalitet til et alsidigt 

publikum,” sagde Ron Downey, direktør for Massive. 
Det oplyses ikke, hvornår fremtidens DRTV skal lanceres. 
- Kilde: DR, Massive 
 

Medielicensen 2019 og de næste tre år 
 
Ændringerne i licenslovgivningen kommer til at påvirke din medielicens fra 1. januar 2019.  
Af den politiske aftale fremgår det, at der vil være en overgangsperiode fra licens- til  
skattefinansiering på 3 år, hvor medielicens gradvist bliver udfaset. 
Det betyder, at du skal fortsætte med at betale din medielicens i overgangsperioden fra 2019 til  
1. januar 2022. Beløbet vil fra den 1. januar 2019 være lavere, end du er vant til, men du vil fortsat  
modtage indbetalingskort fra DR Licens frem til udgangen af 2021. 
Den medielicens, du skal betale til DR Licens, vil i 2019 være 1.927 kr.   
Ændringen sker  helt automatisk, og du skal ikke foretage dig noget, uanset om du i dag betaler månedligt 
eller halvårligt. Hvis du i dag er tilmeldt nedsat licens, vil din licens fortsat være på den nedsatte takst.  
Fra 1. januar 2022 skal du ikke længere betale medielicens, men i stedet er du med til at finansiere  
public service-indhold gennem skattebilletten. Indtil da vil DR sende dig indbetalingskort, som de har gjort 
hidtil.  
Har du betalt en regning med den højere sats, som var gældende i 2018 og strækker sig ind i 2019, vil det 
beløb, du har betalt for meget, blive udbetalt til din Nem Konto senest  d. 31. december 2018. 
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Som følge af at Danmark bliver mere og mere digital, og det derfor bliver dyrere at sende almindelige 
breve, vil man fra 1. januar 2019 modtage beskeder og opkrævninger fra DR Licens i e-Boks, medmindre 
man er fritaget for elektronisk post eller tilmeldt Betalingsservice. 
Rykkere på en licensregning vil ligeledes blive sendt til din e-Boks fra starten af 2019.  
Hvis du efter at have læst ovenstående skulle have spørgsmål til netop din medielicens, er du meget 
velkommen til at kontakte DR på telefon 70 26 80 80 eller besøge hjemmesiden på www.dr.dk/licens. 
Åbningstider på telefonen er mandag-torsdag 9.30-16.00 og fredag 9.30-14.00. 
 

Få gode råd om digital sikkerhed 
  
På sikkerdigital.dk kan du få enkle og letforståelige tips til, hvordan du bedst beskytter dig på nettet. Du kan 
fx få praktiske råd om brug af stærke kodeord, privatlivsindstillinger på sociale medier, backup af data og 
handel på nettet. 
LÆS MERE PÅ SIKKERDIGITAL.DK  > 
 
 

Boxer i 2019 
 
BOXER varsler få kanal-ændringer & prisstigninger på op til 30 kr/md, så det bliver for de fleste kunder 
dyrere at se tv-kanaler fra Boxer efter nytår 
Boxer Flex: Pris på abonnement stiger 8 kr./md. (fra 80 til 88 kr./md.) 
Boxer Flex8: Pris stiger 16 kr./md. (fra 376 til 392 kr./md.) 
Boxer Mix: Pris stiger 20 kr./md. (fra 409 til 429 kr./md.) 
Boxer Max: Pris stiger 30 kr./md. (fra 519 til 549 kr./md.) 
Boxer TV2-kort: Pris stiger 10 kr./md. (fra 69 til 79 kr./md.) 
Boxer TV2-pakken: Ingen prisregulering 
Boxer Mini: Ingen prisregulering 
Boxer blev i 2017 opkøbt af SE-koncernen, der også ejer Stofa. Fusionen blev godkendt af konkurrencemyn- 
dighederne med det bindende tilsagn, at priserne ikke må stige mere end forbrugerprisindekset eller at de 
skal bunde i stigende omkostninger til leverandører. Prisstigninger fra Boxer skal derfor godkendes af 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
 
 

Nej til at slukke for DR tekst-tv 
 
DR ønskede at slukke for tekst-tv for at spare penge, men der blev fra politisk side sagt nej. Det skriver 
Journalisten baseret på aktindsigt. Public service-kontrakten holder tekst-tv i live indtil i hvert fald 2023. 
DR skal som bekendt spare 20 % på budgettet og op til forhandlingerne om ny public service-kontrakt gik 
DR med tanker om at lukke og slukke for tekst-tv, som del af denne spareøvelse. 
Ønsket om at slukke for tekst-tv blev dog afvist fra politisk side af hensyn til netop de ældre danskere, som 
er de mest ivrige brugere. ”Herudover skal DR tilbyde tekst-tv,” fremgår det af den public service-kontrakt, 
som DR og Kulturministeriet underskrev i september 2018. 
Den nye public service-kontrakt for 2019-2023 forpligter DR til at holde tekst-tv kørende frem til i hvert fald 
2023. DR kan dog fremsætte ønske om at slukke inden kontraktens udløb, men det skal godkendes af 
forligspartnerne. 
- ”Det giver ikke nogen mening på nuværende tidspunkt at lukke det ned efter vores overbevisning. Der vil 
gå en hel del år, inden man overhovedet kan begynde at diskutere det, hvis man overhovedet skal,” siger 
Morten Marinus, medieordfører for Dansk Folkeparti til Journalisten. 



6 
 

DR påpegede, at tekst-tv bygger på en gammel teknisk platform, der er dyr at drive og vedligeholde.  
 
Hvor meget TV kan du få for under 1000 kr?  
 
Seernes søgen mod mindre tv-pakke, eller helt at droppe pakken, har taget fart i de senere år. Er du mest til 
streaming, så har du måske ikke behov for en masse tv-kanaler. 
Men hvor meget TV kan man egentlig få i 6 måneder for under 1000,-? Det har vi taget et aktuelt pristjek på 
her i starten af november 2018. Vi har tjekket hos de traditionelle tv-udbydere, og hos de udbydere der 
leverer TV via bredbånd. 
Klik på plus ikonet ud for pakkenavnet i tabellen nedenfor for at se information om kanaler og 
bemærkninger. 
TV pakker under 1000 kroner - November 2018 

TV-pakke 
Pris pr. 
mdr. 

Pris 6 
mdr. 

Antal 
kanaler 

Kanaler Bemærkninger 

TV 
Antenne / 
Streaming 

0 0 9 

DR1, DR2, DR3, DRK, 
DR Ultra, DR 
Ramasjang, TV 2 
Regional, 
Folketinget, DR Syn 

DR og TV 2 Regional 
kanaler, der kan hentes 
ned fra tv-antenne eller 
streames. Betalt via tv-
licens. 

Antenne + 
TV 2 Live 
Play 

39 234 10 

DR1, TV 2, DR2, DR3, 
DRK, DR Ultra, DR 
Ramasjang, TV 2 
Regional, 
Folketinget, DR Syn 

DR + TV 2 Regional kanaler 
via egen tv-antenne, mens 
du streamer TV 2 live 
kanalen via 
streamingtjenesten TV 2 
Play 

Boxer Flex 
TV 2 

29 373 10 

DR1, TV 2, DR2, DR3, 
DRK, DR Ultra, DR 
Ramasjang, TV 2 
Regional, 
Folketinget, DR Syn 

199,- i oprettelse og tilbud 
indberegnet. Frem til 
13/11/18 100,- besparelse 
i de 6 første måneder. 
Herefter 129,- / måned 

Telia 4One 99 495 15 

DR1, TV 2, DR2, DR3, 
DRK, DR Ultra, DR 
Ramasjang, Kanal 5, 
TV4, SVT1, SVT2, 
NRK1, TV 2 Norge, 
RTL, ZDF 

Første måned gratis. Se TV 
via dit eksisterende 
bredbånd/app. TV-boks 
koster ekstra 

Antenne + 
TV 2 Play 

99 594 15 

DR1, TV 2, TV 2 
News, TV 2 Charlie, 
TV 2 Zulu, TV 2 Sport, 
TV 2 Fri, DR2, DR3, 
DRK, DR Ultra, DR 
Ramasjang, TV 2 
Regional, 
Folketinget, DR Syn 

DR + TV 2 Regional kanaler 
via egen tv-antenne, mens 
du streamer alle TV 2 
kanaler live + on demand 
indhold. Pakkevariant her 
er med reklamer. 
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TV-pakke 
Pris pr. 
mdr. 

Pris 6 
mdr. 

Antal 
kanaler 

Kanaler Bemærkninger 

Altibox 
Mini 

119 714 15 

DR1, TV 2, TV 2 
Regioner, DR2, DR3, 
DRK, DR Ultra, DR 
Ramasjang, 
Folketinget, SVT1, 
NRK1, ARD 

Kræver bredbånd fra 
samme leverandør oveni. 

Waoo 
Viasat lille 

249 996 26 

DR1, TV 2, TV 2 
News, TV 2 Charlie, 
TV 2 Zulu, TV 2 Sport, 
TV 2 Fri, TV3, TV3 
Puls, DK4, DR2, DR3, 
DRK, DR Ultra, DR 
Ramasjang, Alle TV 2 
Regioner, Lokal TV 
Folketinget, DR Syn 

Tilbud indberegnet: 2 
første måneder gratis. 
Kræver bredbånd oveni fra 
samme leverandør. 

Bemærk at WAOO og Altiboks kræver bredbånd hos dem for at du kan få tv hos dem. Altså bliver den 
samlede pris dyrere. 
Bemærk at der kan være aktuelle tilbud, der kan være udløbet siden vi indhentede oplysningerne primo 
november 2018. Listen er ikke nødvendigvis fuldkommen i forhold til udbydere og kan indeholde affliate 
links, hvor vi tjener på at henvise kunder. Der kan være udbydere på listen, der ikke er tilgængelig på din 
adresse. 
Tjek også vores mere komplette overblik og TV-pakker her. 
(Kilde: Flatplanet) 

 

TV2 – Public service kontrakt 2017 
 
TV2 har til fulde opfyldt sin public service kontrakt for 2017, siger Radio- og TV nævnet. 
Du kan læse hele Radio- og tv-nævnets udtalelse her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionen ønsker læserne en Glædelig Jul 


