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Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter
fra bestyrelse

April måned 2022
ARF - Information henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i kredse og klubber, og forsøger at give
informationer til brug i agitationen for nye medlemmer samt i det oplysende arbejde om vor forenings virke
og mediepolitikken i almindelighed.

Radio- og TV Nyt
Deadline

Udkommer

Nr. 2/2022
2/5
primo juni 2022
Radio- og TV Nyt kan læses på foreningens hjemmeside www.arf.dk .

Møder:
2. maj
SLS Repræsentantskabsmøde – Fredericia – alle er velkomne
4. maj
DR – dialogmøde (SLS)
25. maj
TV2 – dialogmøde – Teglholmen, København
16-19. juni
Folkemøde Bornholm
10. septemberTemamøde Kolding
14. november TV2 – dialogmøde – Kvægtorvet, Odense

Nyt om navne:
-

-

Mette-Line Thorup
Louise Kielstrup,
Sandra Brovall
Diana Borup Skotte
Nikolaj Thyssen
Paula Larrain
Qassam Ijaz
Uaino Olsen
Mikkel Müeller
Søren Pedersen
Claus Ladefoged
Michael Robak
Heidi Robdrup
Jakob Faurby

ny redaktionschef for DR's afdeling Debat og Kultur
fra TV Syd til kommunikationschef i Sydbank
ny kulturkorrespondent DR Nyheder – kommer fra Politiken
stopper som eventchef hos DR
konstitueres midlertidig som event chef DR
forlader DR, skal være redaktør hos Altinget
DR – ny stilling som digital chikane officer – DCO
skal stå i spidsen for DR-Teknologi fra 1. maj
forlader DR efter 10 år – skal være IT direktør hos Danske Spil
ny fælles digital udviklingschef for syv af TV 2-regionernes
forlader TV2 regionerne, skal til Nordisk Film
skal være nyhedschef på TV 2 Lorry kommer fra TV 2 News.
forlader DR's magasin "Deadline ” skal være direktør hos Lederne
bliver ny vært på DR Fællessang

Top-10 – seermåling – uge 13-2022
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Forsvundne arvinger VI
Borgen – Riget, Magten og Æren
X-Factor

DR1
DR1
TV2

736.000
672.000
649.000
1
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9
10
Kilde: Nielsen

X-Factor afgørelsen
Versus 5-8
Kender du typen?
Jo færre jo bedre
Danmark – Serbien: Venskabskamp
Frank og Kastaniegården – Rottens død
Fodbold: VM 2022 lodtrækning

TV2
DR1
DR1
TV2
Kanal 5
DR1
TV2

624.000
474.000
451.000
421.000
413.000
408.000
385.000

Medieforhandlingerne
Det vigtigste for Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) er at lande en god medieaftale, siger hun. - Jeg
håber jo, at tiden har rykket ved noget – også ved oppositionen, så den har lyst til at indgå en medieaftale
inden for de rammer, som vi har sat op. Men jeg kommer ikke til at skære dybt i DR eller acceptere en
medieaftale, hvor vi slet ikke adresserer de store techgiganter og har et blindt øje på, at vi skal have nyheder
ud til alle danskere, uanset hvor i landet de bor, siger hun til Socialdemokraten.
Kulturministeren vil styrke public service i et kommende medieforlig. Det er en god ide. Public service er en
grundpille i den demokratiske samtale, og der er brug for en både langsigtet og sammenhængende politisk
indsats på dette punkt, siger Danske Mediedistributører.

Om DR
DR Minisjang er en stor succes, 30 pct. af de 1-3 årige bruger ugentligt børnetilbuddet. Da Minisjang blev
lanceret sidste år var det med en målsætning om, at halvdelen af småbørnsforældrene skulle kende brandet
efter det første år. Denne målstreg er passeret iflg. DR Medieforskning, hvor 9 ud af 10 forældre siger, at de
kender brandet, der alene er tilgængeligt digitalt. Blandt de populære indslag på Minisjang er: ”Hjulene på
bussen”, ”Jeg er en lille undulat”, Pindsvinet Børste, som er værtsfigur. Du kan se Minisjang her: Minisjang Se Minisjang her | DRTV

Om TV2
TV2s serie ”Badehotellet blev det store trækplaster med rekord mange seere, men nu er serien slut for
denne gang – for du skal glæde dig længe til, at 10. sæson af serien kommer, for det blliver først i vinteren
2024 oplyser TV2. Den kommer til at foregå i 1946. Det gennemsnitlige seertal for den netop afsluttede
sæson blev: 1.669.000.
TV 2 skal betale 430 millioner kroner til konkurrent for at have givet rabatter på reklamer
Den svenske medie- og underholdningsvirksomhed Nent og TV 2 Danmark har indgået forlig i den sag, som
Nent anlagde ved Østre Landsret tilbage i 2006 i forbindelse med TV ’s ulovlige rabatordninger for tvreklamer.
Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.
Nent havde forlangt en erstatning på 1,4 milliarder kroner. Forliget mellem de to parter er endt med, at TV 2
betaler 430 millioner kroner til Nent, mens parterne betaler egne omkostninger forbundet med sagen.
Forliget med Nent er et udtryk for TV 2’s ønske om at afslutte den langvarige sag, står der i
pressemeddelelsen.
”Tvisten om TV 2’s årsrabat har nu pågået i over 15 år, og der har været afholdt en historisk langvarig syn- og
skønsproces. TV 2’s ønske har været at få en fornuftig afslutning på den langvarige sag. Derfor er jeg glad for,
at Nent og TV 2 har forligt sagen på et væsentligt lavere beløb, end NENT havde lagt an til. Nu kan begge
parter kigge fremad,” siger Jimmy Maymann, bestyrelsesformand i TV 2 Danmark, i pressemeddelelsen.
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Forliget er et punktum for den årelange strid om den årsrabat, som TV 2 anvendte i perioden mellem 2000
og 2011. Nent har samtidig med forliget besluttet at hæve sagen om såkaldte ulovlighedsrenter, som også
har hængt over TV 2 i årevis.
Gav ulovlig rabat
Konkurrencerådet fastslog i 2005, at det var ulovligt, at TV 2 tilbød ulovlige rabatordninger på markedet for
tv-reklamer, og det er en ordning, som Discovery også har haft hevet TV 2 i retten for samme år.
I 2011 afgjorde Højesteret ligeledes, at TV 2 havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for
landsdækkende tv-reklame. ”Det glæder os meget endelig at kunne sætte punktum i denne lange proces
med et resultat, der er økonomisk positivt for vores selskab. Resultatet sender derudover et stærkt budskab
om vigtigheden af fair konkurrence og er derfor positivt også for det bredere danske marked,” siger Anders
Jensen, administrerende direktør i Nent Group, i en pressemeddelelse.

Radio 24syv
Radio og tv-nævnet har afsluttet det særlige tilsyn med radioen, som radioen har været pålagt indtil
31.12.2021 – nævnet har godkendt den krævede redegørelse som tilfredsstillende, og som følge heraf kan
det særlige tilsyn ophæves.
Det pålagte ekstra tilsyn var bl.a. foranlediget af at radioen ikke levede op til en række krav i
sendetilladelsen. Du kan se mere på følgende link: 24syv (slks.dk)
DK4
Partiernes Europa - 50 år med EU
I programserien ”Partiernes Europa” inviterer dk4 med Christian Foldager som vært alle Folketingets partier
til debat om dansk europapolitik i anledning af 50-året for det danske medlemskab af EU og forhandlingerne
om en ny europapolitisk aftale.
Hvad vil partierne med Europa? Hvad skal definere den danske europapolitik fremadrettet? Hvad har det
europæiske fællesskab i deres øjne betydet for danskerne og Danmark? Og hvad vil det betyde
fremadrettet? Det og meget andet – herunder 10 hurtige, helt konkrete spørgsmål - spørger Christian
Foldager bl.a. om, i udsendelsen ”Partiernes Europa”.
”Partiernes Europa” er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.

Netflix
Mange anvender dagligt Netflix – men nu bliver det dyrere – Netflix er den største streaminsgtjeneste her i
landet.
Priserne er hævet således:
- Netflix Basic
fra 79 kr.
uændret (1 skærm)
- Netflix Standard
fra 99 kr.
til 114 kr. (2 skærme samtidig)
- Netflix Premium
fra 129 kr.
til 149 kr. (4 skærme samtidig)

Genudbud af FM 5-radiokanalen
Radio- og tv-nævnet gennemfører nu et genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal (FM 5).
Ansøgningsfristen er fredag den 20. april 2022 Der er nu mulighed for at indsende ansøgninger til genudbud
af den femte jordbaserede FM-radiokanal.
Der er nu mulighed for at indsende ansøgninger til genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal.
I dag er det Bauer Media ApS, der har programtilladelsen.
Denne tilladelse udløber den 19. november 2022.
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Spørgsmål- og svarrunde
Radio- og tv-nævnet gennemfører frem til onsdag den 23. marts 2022 kl. 12.00 en spørgsmål- og svarrunde.
Alle spørgsmål og svar forventes offentliggjort senest fredag den 1. april 2022. Det vil ikke være muligt at få
besvaret spørgsmål efter denne frist.
Fristen for at ansøge er fredag den 20. april 2022 kl. 12.00
Den nye sendetilladelse træder i kraft syv måneder senere og for en periode på 8 år, dvs frem til 2030.
DR og Radio4 kan ikke søge.

Censur af Russiske medier.
EU Kommissionen har besluttet at lukke for adgangen til indholdet i Russiske medier for EU-landene,
bl.a. Russia Today og Sputnik.
Det sker med begrundelse, at der alene er tale om misinformation om krigen fra de russiske statsmedier.
Beslutningen har skabt uro blandt partierne på Christiansborg – SF’s udenrigsordfører Karsten Hønge frygter,
at det kan blive en glidebane, og at det senere kan blive svært at se, hvornår man skal lukke andre kanaler.
På rods af EU-forbuddet, har Kulturministeren forsikret, at danske medier kan få adgang til de russiske
kanaler. – Her er Kulturministerens liste med en oversigt over de 37 domænenavne du ikke må læse/se:
https://www.rt.com/
https://md.sputniknews.com/
https://www.rt.com/uk
https://bel.sputnik.by/
https://de.rt.com/
https://armeniasputnik.am/
https://francais.rt.com/
https://sputnik-abkhazia.info/
https://actualidad.rt.com/
https://sputnik-ossetia.com/
https://sputniknews.com/
https://sputnik-georgia.com/
https://rtd.rt.com/
https://sputnik.az/
https://doc.rt.com/
https://arabic.sputniknews.com/
https://mundo.sputniknews.com/
https://tr.sputniknews.com/
https://snanews.de/
https://ir.sputniknews.com/
https://fr.sputniknews.com/
https://af.sputniknews.com/
https://sputniknews.gr/
https://sputnik.kz/
https://it.sputniknews.com/
https://kg.sputniknews.com/
https://cz.sputniknews.com/
https://oz.sputniknews-uz.com/
https://pl.sputniknews.com/
https://sputnik-tj.com/
https://rs.sputniknews.com/
https://vn.sputniknews.com/
https://sputniknewslv.com/
https://jp.sputniknews.com/
https://lt.sputniknews.com/
https://sputniknews.cn/

TV2 journalisterne mister retten til fri på Grundlovsdag
Et stort flertal af journalisterne på TV2 har gennemført en urafstemning om deres nye overenskomst, der
giver dem en økonomisk ramme på 5 pct.
Ved afstemningen stemte 75 pct ja.
Den godkendte overenskomst indeholder bl.a., at journalisterne ikke fra 1. januar 2025 ikke længere har
krav på en betalt fridag på Grundlovsdag.
Det er nu TV2 regionernes journalisters tur til en urafstemning om resultatet af forhandlingerne.

Registreringer af tv-kanaler, on demand-tjenester og videodelingsplatforme
Radio- og tv-nævnet skal foretage registrering af TV-kanaler, on-demand tjenester og
videodelingsplatforme.
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På dette link kan du få en oversigt over de registrerede tjenester:
Registreringer af tv, on demand og videodelingsplatforme (slks.dk)

Stor fiberhandel godkendt af Nordlys’ repræsentantskab
Norlys offentliggjorde tidligere i marts planen om at frasælge 35% af sit fiberselskab Norlys Tele til et
hollandsk/fransk investor-konsortium.
Sidst i marts blev aftalen godkendt af energi- og telekoncernens repræsentantskab med et overvældende
flertal.
For tre uger siden indgik Norlys en betinget aftale om at sælge en andel på 35% af sit fiberselskab Norlys
Tele til et konsortium bestående af den hollandske pensionsfond PGGM og den franske energikoncern
EDF’s investeringsselskab EDF Invest. Hvad der betegnes som en af de hidtil største handler med et fibernet
i Europa, kom ét skridt nærmere en realisering, efter at Norlys’ repræsentantskab har godkend aftalen på
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

DRs historie 1925-1950
1925
Statsradiofonien oprettes 1. april som forsøgsordning med ét radioprogram, der første år sender 3 timer
dagligt. Radioen får studier hos hovedtelegrafstationen i Købmagergade i København og sendes fra
Københavns radiofonistation i Jorcks Passage. Kgl. kammersanger Emil Holm bliver radioens første
driftschef. Og 10. december byder radioens symfoniorkester på sin første koncert.
1926
Pressens Radioavis ser dagens lys, da radioen i samarbejde med dagbladene begynder at sende nyheder én
gang om dagen. Efter første forsøgsår bliver Statsradiofonien officielt etableret, og radioens andet driftsår
slutter med 130.815 licensbetalende lyttere.
1927
Kalundborg-senderen åbnes, og radioen indleder nu med præsentationen: Danmarks Radio KøbenhavnKalundborg.
1928
Det første hørespil sendes og bliver optakt til Radioteatret. Radioen flytter til nye, lejede lokaler på
Axelborg.
1931
Radioen indleder flytningen til egne lokaler i den nye radiofonibygning "Stærekassen" ved Det Kgl. Teater.
Radioens pausesignal med folkemelodi fra ca. år 1300 tages i brug.
1932
Radiokoret oprettes. Første danske fjernsynstransmission fra dagbladet Politiken til filmlærred i Arenateatret. BBC begynder regelmæssige tv-udsendelser.
1939
Omkring 80 pct. af landets husstande har nu radio. Radiounderholdningsorkestret oprettes.
1941
Radioen flytter fra ”Stærekassen” til det nyopførte Radiohus.
1945
Radiohusets koncertsal indvies, efter at besættelsen og den tyske radiocensur er slut.
1948
100.000 danskere besøger fjernsynsudstilling i Tivoli, hvor der vises tv-udsendelser fra BBC.
1949
Kontorlokaler i Radiohuset indrettes til forsøgs-tv-studie.
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1950
Radioen fylder 25 år, og folk strømmer til stor jubilæumsudstilling i Forum, hvor radioens nyetablerede
fjernsynsafdeling viser 39 forskellige tv-udsendelser.
ANDRE PERIODER - links
1951-1975
1976-2000
2001-2005
2006-2010
2011-nu

BBC ønsker færre rige, privilegerede ansatte.
Britiske BBC har sat som mål, at mindst 25 procent af medarbejderne om fem år skal have haft en ”svær
socioøkonomisk opvækst”.
BBC forklarer, at det defineres som personer, der i deres opvækst, indtil de var 14 år, voksede op i et
lavindkomsthjem eller arbejdsklassehjem.
Tal fra 2021 viser, at 20 procent af de ansatte i BBC i dag falder inden for den kategori.
BBC forklarer, at det defineres som personer, der i deres opvækst, indtil de var 14 år, voksede op i et
lavindkomsthjem eller arbejdsklassehjem.
Tal fra 2021 viser, at 20 procent af de ansatte i BBC i dag falder inden for den kategori.
Målet fremgår af public service-institutionens årsrapport, hvor der også står, at BBC snart er på plads med
planen om at flytte 400 journalisters arbejdspladser ud af London for at give plads til andre ”stemmer og
perspektiver” på tværs af Storbritannien. Fremover skal journalisterne arbejde i Birmingham, Salford,
Leeds, Glasgow og Cardiff.
Det skriver Presss Gazette. (Journalisten

Rigtig god påske
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