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ARF – INFOrmation 
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter 

fra bestyrelsen 

                                            

December måned 2020 

        

ARF - INFOrmation henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i kredse og klubber, og forsøger at give 

informationer til brug i agitationen for nye medlemmer samt det oplysende arbejde om vor forenings virke 

og mediepolitikken i almindelighed.  

 

Radio- og TV Nyt 
Deadline  Udkommer 

Nr. 1/2021  10/1 medio februar 

Nr. 2/2021  20/5 primo juni 

Nr. 3/2021  4/10 primo november 

 

Møder: 
 

Hovedbestyrelsesmøde 30. januar 2021 Parkhallen, Kolding 

SLS Bestyrelsesmøde 26. februar 2021 ARF, Ballerup (evt. web møde) 

Dialogmøde DR 11. marts 2021 Dialogmøde DR, København  

SLS Repr. Møde 26. april 2021  TV2 Lorry (Alle medlemmer kan deltage) 

Dialogmøde TV2 10. maj 2021  Kvægtorvet, Odense 

Landsmøde  25. september 2021 Parkhallen - Kolding 

 

Nyt om navne:  
 

- Anders Krab-Johansen – ny formand for Radio LOUD bestyrelse – er pt. Berlingskes koncernchef 

- Martin Larsen – ny næstformand Radio LOUD, har tidl. været formand for bestyrelsen 

- Lars Schmidt – ny adm. Direktør hos Radio Loud – kommer fra Piste Group 

- Pia Glud Munksgaard – vender tilbage til DR som politisk EU redaktør – kommer fra Berlingske 

- Thomas Buch Andersen – har forladt stillingen som chef for DR P1 

- Nicolaj Thyssen – ny chef for DR P1 fra 1. januar 2021 er pt. leder af nyheder og dr.dk  

- Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge – forlader TV2 Play – bliver direktør for Media City Odense 

- Anders Schäffner – forlader TV2, skal være produktchef hos Veo 

- Mikkel Hertz – stopper som nyhedsdirektør hos TV2 – får anden stilling i nyhedsafdelingen 

- Hans Redder – forlader TV2 og bliver politisk korrespondent hos Berlingske 

- Jakob Illeborg – London korrespondent hos  TV2 – bliver international korrespondent hos BT 

 

DR præsenterer nyt om drama, kultur, historie og julen 

 

På videoen kan du se DR’s præsentation af række nye satsninger, der er på vej – og nyt om programmerne i 

julemåneden. - Prøv Ctrl+klik: 

Se eller gense DR’s pressemøde: DR præsenterer nyt om drama, kultur, historie og julen | Nyt fra DR | DR 
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Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2 
 
TV 2 havde i uge 48 (23 -29/11) 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/  

 

Din licens bliver 734 kroner billigere i 2021 

I 2021 er licensen på 619 kroner for et år. Er du pensionist kan du måske slippe med det halve… 

 Man kan få nedsat medielicens, hvis man er folkepensionist og den personlige tillægsprocent er 100. 

Den personlige tillægsprocent fremgår af pensionsmeddelsen.  

Udfyld ansøgningsskemaet, som kan hentes på Danmarks Radios hjemmeside eller hos din kommune. 

Få underskrift og stempel fra kommunen, som skal bekræfte, at man opfylder betingelserne. 

Send ansøgningsskemaet til Danmarks Radio. Adresse fremgår af skemaet fra Danmarks Radios 

hjemmeside. 

Licensen bliver ændret til nedsat licens fra den dato, DR Licens modtager den gyldige ansøgning. 

 

Ny sammensætning af Radio- og tv-nævnet  

Politikerne vil med ændring af Radio og TV loven skaffe mere praktisk erfaring ind i Radio og TV Nævnet, 

når det nuværende nævns funktionsperiode ophører 31-12-.2020. Det betyder samtidig at nævnet udvides 

med 2 nye medlemmer så nævnet fremover kommer til at bestå af 11 medlemmer. 

Ønsket om ændring af nævnet fremkommer efter Radio Loud sagen, hvor nævnet ikke fulgte politikernes 

ønske om en fortsættelse af Radio 24syv på den nye DAB-radiokanal.  

I forslaget lægger regeringen op til, at "praktisk mediefaglighed" skal fylde mere i nævnet. Det skal bl.a. ske 

ved, at Dansk Journalistforbund og Danske Medier som noget nyt hver indstiller to kandidater, og 

kulturministeren udpeger så den ene af de to kandidater, som DJ og Danske Medier hver især har indstillet. 

Ud over den ændrede sammensætning af nævnet indeholder forslaget også en mulighed for at forlænge 

nævnets beskikkelse. Ifølge forslaget skal Radio- og tv-nævnet – ligesom i dag – udpeges for en fireårig 

periode, men det nye forslag vil give mulighed for, at perioden forlænges med et enkelt år. 

Forslaget blev førstebehandlet torsdag 26. november 2020. 

Det nuværende Radio- og TV Nævn består af: 

I funktionsperioden 2017-2020 incl., har Radio- og tv-nævnet følgende medlemmer: 

 

Region 
    Seertal (1000) Pct. 

TV2 Midt-Vest 69 16,1 

TV2 NORD 57 14,5 

TV2 ØST  61 13,2 

TV2 FYN 60 12,5 

TV SYD   82 12,2 

TV ØSTJYLLAND 57 9,6 

TV2 LORRY 126 6,4 

Regionalprogrammer i alt 506 10,1 
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- Caroline Heide-Jørgensen, formand, professor, dr. jur. 

- Anne Kristine Axelsson, næstformand. direktør, cand.jur.  

- Kirsten Drotner, professor i medievidenskab 

- Mark Lorenzen, professor i innovation og organisationsøkonomi 

- Per Jauert, lektor i medievidenskab 

- Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør tidl DR 

- Peter C. Madsen, revisor (udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer) 

Derudover er der udpeget: 

- Trine Baumbach, professor i strafferet 

- Elisabet Michelsen, dommer (udpeget af Den Danske Dommerforening) 

Medlemmerne Trine Baumbach og Elisabet Michelsen deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der 

vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, 

nationalitet og fremme af terrorisme. 

 

 

Radio- og tv-nævnet har nu afgivet sin udtalelse om de regionale TV 2-
virksomheders public service-redegørelser for 2019. 
 
Radio- og tv-nævnets public service-udtalelse for de regionale TV 2-virksomheder indeholder en samlet 

gennemgang af de otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser og de krav, som de 

regionale TV 2-virksomheder skal opfylde.  

Derudover indeholder udtalelsen otte bilag, som i punktform oplister, hvorvidt de enkelte regionale TV 2-

virksomheder opfylder de enkelte forpligtelser  

Radio- og tv-nævnet skriver blandet andet følgende i udtalelsen: 

"På baggrund af sin gennemgang af de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2019 

finder Radio- og tv-nævnet, at de otte regionale TV 2-virksomheder opfylder deres respektive public 

service-kontrakters forpligtelser." 

Radio- og tv-nævnet har inden afgivelsen af sine udtalelser om public service-redegørelserne gennemført 

en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-

redegørelser for 2019. 
Læs Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 
2019 
Læs mere om høringen over public service-redegørelserne for 2019 

Også udtalelserne vedr. DR og TV2s public service virksomhed er klar og kan ses her: 
Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR’s public service-redegørelse for 2019 
Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmarks A/S’ public service-redegørelse for 2019 

 
 
 
 
 

DR med i nyt nordisk samarbejde om børnefiktion 

Public servicestationerne i Norden går nu sammen i et nyt stort samarbejde for at sikre et bredt udbud af 

kvalitetsindhold på tværs af Norden. Med samarbejdet vil børn i Danmark få adgang til en række nye 

nordiske børnefiktionsserier hvert år. Fiktionsserierne bliver blandt andet tilgængelige på DR’s 

streamingtilbud DRTV, og de skal dermed være med til at styrke DR’s digitale børneuniverser. 

Samarbejdet bygger videre på de gode erfaringer fra ’Nordic12’, der er et to år gammelt og stadig 

eksisterende samarbejde mellem de nordiske public servicestationer om at udveksle fiktion til voksne. 
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Samtidig har udvekslingen udbredt kendskabet til den danske fiktion i de andre nordiske lande med serier 

som ”Når støvet har lagt sig” og den aktuelle dramaserie ‘Ulven kommer’. 

Nu kommer ‘Barn14’ 

Nu tages så næste store skridt med fokus på børn. Konkret vil de danske børn få adgang til 14 nye 

børnefiktionsserier årligt fra hele Norden under navnet ‘Barn14’. Det sker ved, at norske NRK, finske YLE, 

svenske SVT og DR forpligter sig til at samarbejde om serierne og samtidig gør dem tilgængelige i alle 

landene. 

– For børn er fiktion en måde at spejle og forstå sig selv på og netop derfor, er det så vigtigt, hvilket spejl vi 

holder op for vores børn. Som public service-station er det en af vores vigtigste opgaver at sørge for at 

udvikle den unikke danske og nordiske tilgang til børneindhold. Derfor er jeg stolt over, at vi nu kan tage 

dette skridt og glad for, at vi løfter i flok på tværs i Norden, siger generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn. 

Det nye nordiske samarbejde står langt fra alene. DR har allerede tidligere på efteråret lanceret en række 

danske initiativer på børneområdet. 

Som det blev meldt ud i september, kommer DR blandt andet med et småbørnstilbud til de allermindste – 

Minisjang for de 1-3-årige, ligesom man byder velkommen tilbage til Kaj og Andrea, og man kommer med 

ny dansk animation på Ramasjang. Flere tiltag er på vej i den kommende tid. 

Kilde: DR presse 

 

Ny tv-serie om Grønland og Danmarks fælles historie 

DR har løftet sløret for kommende produktioner i dag 23. november. Blandt de nye programmer der er på 

vej er en programserie om Grønland og Danmarks fælles historie. Vi skal her ud på en fascinerende 

opdagelsesrejse i fodsporene på de vigtige begivenheder og mange af de personligheder, der har haft 

betydning for og formet den grønlandsk-danske historie. 

Seerne bliver guidet af skuespillerne og værterne Nukâka Coster-Waldau og Lars Mikkelsen. De to værter 

har hvert sit udgangspunkt – et grønlandsk og et dansk – og de vil sammen være med til at brede denne 

centrale del af vores fælles historie helt hjem i stuerne. 

Lars og Nukâka skal sammen vække historien til live, så den taler til flere generationer på en gang i både 

Grønland og Danmark. Produktionen afventer at kunne komme i gang grundet Coronaen, så det er altså 

noget ud i fremtiden vi får denne programserie på skærmen. 

Kilde: DR presse 
 

 

To nye serier er på vej hos DR Drama i 2023 

Carmen Curlers bliver til en tv serie 

DR har allerede bekræftet en ny sæson af Borgen, men derudover er der også en stor historisk dramaserie 

på vej om Leonora Christina samt en helt ny serie i flere sæsoner om Carmen Curlers. Det blev offentliggjort 

på dagens online pressemøde hos DR. 

Om serien Carmen Curlers 

’Carmen Curlers’ er fortællingen om et dansk erhvervseventyr inspireret af en virkelig historie. Den 

udspiller sig i den vestsjællandske provinsby Kalundborg i årene 1963-1969, hvor iværksætteren Arne 

Bybjerg opfinder en papillot. Det viser sig at være en rigtig god idé, og på rekordtid skaber han en af 

verdens hurtigst ekspanderende virksomheder, Carmen Curlers. 

Den lille papillot revolutionerede den lille by og ændrede livet for de tusindvis af kvinder, der forlod 

kødgryderne og pludselig blev en væsentlig del af det travle arbejdsliv. Det danske samfund befinder sig, 

parallelt med begivenhederne i Kalundborg, i en brydningstid og gennemgår kolossale forandringer på flere 

afgørende felter. 
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Kvinderne er på vej ind på arbejdsmarkedet, vi ser overgangen fra landbrugsland til industriland og det var 

her, vi også på mange måder så nye revolutionerende tilgange til, hvordan mænd og kvinder skulle leve 

deres liv – og hvordan det danske samfund helt overordnet skulle se ud. 

Det bliver en dramaserie i flere sæsoner, som kommer fra 2022. 

Om Leonora Christina serien 

DR vil vække historien om Christian lV’s datter Leonora Christina til live. Leonora Christina er en af 

danmarkshistoriens mest kontroversielle skikkelser. 

Under sit 22 år lange ophold i Blåtårn, hvor hun fra 1663 -1685 sad fængslet under mistanke for 

højforræderi, skrev hun det første danske erindringsværk Jammersminde, der danner grundlag for denne 

serie. Fortællingen om Leonora Christina, hendes mand Corfitz Ulfeldt, Frederik den 3. og Dronning Sophie 

Amalie er en dramatisk og spektakulær historisk fortælling om krig og fred, magt, forræderi og kærlighed, 

der udspiller sig i en markant brydningstid i Danmarks historie. 

Serien går i optagelse i 2021 og forventes at blive sendt i starten af 2023. 

Kilde: DR presse 

 

 

Prisstigninger i 2021 hos BOXER 

Den 1. januar 2021 hæver Boxer priserne på deres tv-abonnementer. Boxer begrunder prisstigninger med 

at man skal betale mere for retten til at vise kanalerne. 

- Boxer Flex stiger med 10 kr./md. og kommer til at koste 109 kr./md. 

- Boxer Flex 8 stiger med 20 kr./md. og kommer til at koste 439 kr./md. 

- Boxer Max stiger med 30 kr./md. og kommer til at koste 629 kr./md. 

Boxer TV har samme ejer (SE-koncernen) som Stofa, der i modsætning til Boxer holder priserne i ro. 

 

Lotte Lindegaard indtræder i TV2s direktion 
 

Indholdsdirektør Lotte Lindegaard indtræder nu i TV 2s direktion, der herefter består af i alt fire 

medlemmer:  

- Anne Engdal Stig Christensen - Administrerende direktør 

- Flemming Rasmussen - viceadministrerende direktør  

- Carsten Topholt - finansdirektør 

- Lotte Lindegaard - indholdsdirektør 

Jeg ved om nogen, hvilke fordele det giver at have et samlet indholdsansvar for både programmer og 

nyheder. Efter snart halvandet år med en opdeling af de to områder er tiden inde til at samle dem 

ledelsesmæssigt under en indholdsdirektør og dermed sikre en endnu stærkere indsats i forhold til især den 

fremtidige public service-leverance til TV 2 PLAY. Lotte Lindegaard har public service-blod i årerne, og hun 

har det seneste år formået at udvikle TV 2s programindhold med klar prioritering af TV 2 PLAY, hvilket er 

helt afgørende for TV 2s fremtid. Derudover er Lotte en dygtig strategisk chef, så jeg er meget glad for, at 

hun træder ind i direktionen, samtidig med at hun får et udvidet ansvar og sikrer fortsat fokus på både 

nyheds- og programudvikling, siger Anne Engdal Stig Christensen. 

Mikkel Hertz udtræder af TV2s direktion  

Hos TV 2 Nyhederne vender nyhedsdirektør Mikkel Hertz, den  1. december tilbage i jobbet efter sygeorlov. 

Mikkel Hertz har været på TV 2 i næsten 20 år, og siden 2015 har han været stationens nyhedsdirektør. Han 

har efter sin sygdom og efter aftale med Anne Stig besluttet at stoppe på direktørposten, men han 

fortsætter i jobbet, indtil en ny direktør er fundet. Herefter vil Mikkel Hertz efter nærmere aftale med 
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indholdsdirektør Lotte Lindegaard og den kommende nyhedsdirektør overgå til en anden funktion som 

journalistisk chef. 

 

Flere ser TV Avisen gennem streamingtjeneste 

Nyheds- og informationsbehovet er steget under coronakrisen, og det har bl.a. givet seervækst til DR's TV 

Avisen, hvor flere streamer nyhedsudsendelsen gennem DRTV. Det skriver DR. 

For DR's nyhedsudsendelser, der bliver sendt klokken 18.30 og klokken 21, er det sket en stigning på hhv. 

86 pct. og 73 pct. i forhold til, hvor mange der streamede nyhedsudsendelserne på DRTV i samme periode 

sidste år. Trods fremgang på DRTV ser cirka ni ud af ti seere TV Avisen via flow på DR1. 

Senest har DR valgt at forlænge sine ekstra nyhedsformater, der inkluderer en nyhedsudsendelse om 

morgenen og til middag. De ekstra formater blev indført efter Corona-nedlukningen i marts, hvor den 

oprindelige plan var at lukke udsendelserne ved årsskiftet. Men den beslutning er nu udskudt til påsken 

2021 i lyset af Corona-situationens udvikling både herhjemme og i udlandet. 

 

DAB nyt: Radio Vinyl og Mix 7 bliver landsdækkende og ny kanal – Pop FM 80’er 

Bauer Media tilføjer endnu en radiokanal i deres udbud fra 11. november, desuden gøres to kanaler 

landsdækkende. 

Den nye radiokanal er en lillesøster til Pop FM-kanalen, der får navnet “Pop FM 80’er”. Som om navnet 

antyder, vil kanalen centrere sig om musik fra 1980’erne. 

“Der er en øget efterspørgsel på 80’er musik. Vi har allerede Pop FM, der er afsender af meget musik fra 

den tid, men der er lyttere, der ikke kan få pastelfarver og skulderpuder nok,” lyder det fra Bauer Medias 

adm. direktør, Jim Recevuer. 

De to radiokanaler Radio Vinyl og Mix 7 går samme dato fra at være regionale DAB-kanaler til at være 

landsdækkende. 

Kilde: Bauer Media presse 

 

 

Kunde frafaldet hos YouSee er bremser lidt op 

Ifølge de fra YouSee fremlagte tal for tredje kvartal af 2020 svinder antallet af tv-kunder fortsat, men det 

var ikke så voldsomt i det seneste kvartal. 

16.000 lød faldet på i tv-kundebasen for tredje kvartal, altså noget mindre end faldet sidst der var på 

41.000.  Nu er der jo også gået noget tid siden msn opsagde Discovery Networks kanalerne, så formentlig er 

der ikke længere så mange kunder tilbage, der savner disse, og tænker på at opsige af den grund. 

 

Nu fordeles Merlicensprovenuet – Kr. 89 millioner kr. 
 
Der er skabt bred politisk enighed om fordelingen af det såkaldte medielicensprovenue til DR og det danske 

produktionsmiljø. 

Aftalen betyder, at licensen fordeles på følgende måde: 

- 64,4 mio. kr. mio. kr. til DR til at styrke DR’s public service tilbud, herunder til en kommende satsning i  

   forbindelse med 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse. 

- 17 mio. kr. til DFI til at dække ekstraomkostninger som følge af Corona og til at sikre, at der ikke  
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   støttes færre danske film de kommende år. 

- 3 mio. kr. til Den Vestdanske Filmpulje og Film Fyn. 

- 5 mio. kr. tilføres puljen på 20 mio. kr. fra udlodningsmidlerne, som er afsat til at kompensere for film-  

   og tv-producenternes tab på ikke DFI-støttede produktioner.  

De 89,4 mio. kr. stammer fra det såkaldte Merlicensprovenuet, som er overskydende licens i forhold til 

fordelingen af licensindtægterne for 2019. Merlicensprovenuet skyldes en markant stigning i inddrevne 

licensfordringer gennem SKATs nye inddrivelsessystem 
 
  

Flere yngre lyttere hos P4  

Det er færre og færre minutter, der bliver brugt på at lytte til traditionel flow-radio, og i stedet for kaster 

flere sig over andre tilbud som eksempelvis podcast. Men noget tyder på, at DR's regionale radiokanal P4 

ikke oplever de store udfordringer med netop den udvikling endnu. 

Mens antallet af lyttere igennem en årrække er faldet hos DR's unge radiokanal P3 i takt med, at unges 

medievaner ændrer sig, har P4 formået at få flere lyttere ind på kanalen. 

Samlet for P4 er lyttertallet steget gennem de seneste fem år, viser målinger fra Kantar Gallup. Den seneste 

uges lyttertal viste 3 mio. lyttere sammenlagt for alle P4's distrikter. For fem år siden i samme periode var 

tallet 2,6 mio. lyttere. 
 

Måske milliardregning til TV2 

Det er Østre Landsret, der behandler statsstøttesagen, hvor Nent kræver, at TV 2 skal betale såkaldte 

ulovlighedsrenter. 

 I en sag, der potentielt kan sende en milliardregning i TV 2's retning, er bolden i dag spillet tilbage på Østre 

Landsrets banehalvdel. Det sker, efter EU-Domstolen tidligere tirsdag kom med en afgørelse i sagen. 

Sagen ved Østre Landsret handler om såkaldte ulovlighedsrenter, der udspringer af statsstøtte, som TV 2 

modtog i perioden 1995-2002, bl.a. licenskroner. Støtten var sådan set ikke på kant med EU's 

statsstøtteregler, men støtten blev aldrig anmeldt og oplyst til EU, som den burde have været. Og derfor 

kommer de såkaldte ulovlighedsrenter på tale. 

"Ved en afgørelse har EU-Domstolen udtalt, at staten har et krav på ulovlighedsrente fra TV 2, fordi TV 2 

rådede over kompensationen, inden den blev godkendt af EU-Kommissionen. Det var TV 2 ikke enig i, men 

TV 2 tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning," lyder det i en  

Kørselsgodtgørelse 2021 – skattefri 

 

 
Julemusik på Radio Soft fra 6. november 
 

Jingle Bells, Driving Home for Christmas og Last Christmas er bare nogle af de julesange, som for mange er 

lyden af god julestemning, og sådan bliver det også, når du tænder op for Radio Soft fra fredag den 6. 

november klokken 8.00, hvor julemusikken non-stop er tilbage. 

”Vi er inde i en underlig tid, med Corona-nedlukninger, fester der bliver aflyst på grund af 

forsamlingsforbud og hjemmearbejdspladser. Vi vil bare gerne have noget normalitet tilbage i vores liv. Og 

det er derfor julen har ekstra meget betydning for os i år”, lyder det fra Radio Softs programchef, Lars 

Johansson. 

Radio Soft har gennem det sidste årti spillet non-stop julemusik i julen og det er noget som alle juleglade 

radiolyttere glæder sig til. 

Radio Softs antal af lyttere er rekordhøjt, når vi rammer julemånederne. Sidste år lyttede mere end en 

million med om ugen på den populære radiostation. 



 

8 

 

Den første julesang, som vi vil komme til at høre på Radio Soft fredag den 6. november klokken 08.00 vil 

blive fundet på Facebook blandt Radio Softs lyttere. Men hvilken sang det er, det vil vi ikke afsløre her. 

Julemusikken døgnet rundt vil vare til og med 2. juledag. 

Kilde: Bauer Media presse 

 
 
Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 
 

Onsdag, den 25 november var det lykkedes ARF, at få foretræde for folketingets kulturudvalg. Formålet 

med foretrædet var, at forbundet kunne fremføre sine holdninger og ønsker til et kommende medieforlig. 

ARF ønsker og holdninger kan ses her: 

2020-21 - Dagsorden for Kulturudvalget , 25-11-2020 kl. 10:00 / Folketinget (ft.dk) 

 

  

 

    
Glædelig JulGlædelig JulGlædelig JulGlædelig Jul    


