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ARF – INFOrmation 
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter 

fra bestyrelsen 

 

                                                

Marts måned 2021     

 

 

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 er udsendt i februar 

Nr. 2/2021  2/5 primo juni 

Nr. 3/2021  4/10 primo november 

 

Møder: 
 

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:  
 

- Carsten Werge – bliver ny fodboldredaktør TV2 – kommer fra TV3 – fhv. formand for Journalistforbundet 

- Mikkel Hertz – bliver Europa-korrespondent for TV2, med base i Berlin 

- Zenia Stampe MF – bliver medieordfører for de Radikale 

- Kurt Strand – stopper som vært for DR ”Mennesker og Medier” 

- Ulla Pors Nielsen – forfremmes til Nyhedsdirektør på TV2 

- Jacob Riising – skal være vært på MGP 2021 sammen med Anne Lin 

- Thomas Funding – ny chefredaktør for TV2 Nyheder i Odense, kommer fra Avisen Danmark 

- Andreas Jessen – 1/5 ny Product Manager for TV2 Play – kommer fra Epos Group 

 
Nyt om navne, forts:  
 

- Ekan Özdem – DR vært TV Avisen, holder orlov et par mdr. for at skrive en bog om Fake News 

- Helle Slejborg – forlader TV2 Go ‘Aften, skal være mediechef hos fagforeningen DJØF 

- Ask Rostrup – går fra DR til TV2 hvor han skal være chefredaktør for TV2 NEWS - april 
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Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2 
 
TV 2 havde i uge 7 (15/2 -21/2) 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/  

 

TV2 Udenrigskorrespondenter 
 
Chefredaktør for TV2 udland er: Jakob Vissing 

Mikkel Hertz – Europa korrespondent fra Berlin 

Lotte Mejlhede – Storbritannien, Arktis og rigsfællesskabet og international sikkerhedspolitik 

Divya Dias – Bruxelles 

Jesper Steinmetz – USA 

Rasmus Tandholdt – krigs- og konfliktkorrespondent 

Ulla Terkelsen – international korrespondent fra Frankrig 

Jesper Zølck – Nordisk korrespondent fra Stockholm 

Claus Borg Reinholdt – Rusland fra Skt. Petersborg 

Jeppe Kroager – Spanien 

Eva Ravnbøl – Italien 

Steffen Jensen – Mellemøsten 

- endnu mangler en korrespondent for Kina og Asien 

 

 
Nyt om kommende Medieaftale 
 

Kulturudvalget har kaldt Kulturminister Joy Mogensen i åbent samråd for at redegøre for, hvornår 

medieforhandlingerne går i gang og redegøre for, hvilke konkrete elementer fra medieaftalen 2019, som 

regeringen har fastholdt/implementeret siden den trådte til i juni 2019 og mulighederne for implementere 

delelementer af medieaftalen for 2019-23, herunder den aftalte pulje til lokale og regionale medier. 

Samrådet er indkaldt efter ønske fra Britt Bager (V), Dennis Flydtkjær (DF), og Jens Rohde (UFG) 

Samrådet finder sted, onsdag, den 3. marts 2021 kl. 10:00 og kan følges i TV på Folketingskanalen.  

 
Coronaen er bestemmende for datoen for igangsættelse af medieforhandlingerne, siger Kulturministeren, 

og forhandlingerne er dermed udskudt endnu engang. Forhandlingerne er gang på gang blevet udskudt og 

 

Region 
    Seertal (1000) Pct. 

 1 - TV2 Midt-Vest 90 20,6 

 2 - TV2 ØST   72 15,3 

 3 - TV SYD   94 13,9 

 4 - TV2 NORD   52 13,8 

 5 - TV2 FYN 65 13,2 

 6 - TV ØSTJYLLAND 69 11,9 

 7 - TV2 LORRY 128 6,5 

Regionalprogrammer i alt 565 11,2 
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stod senest til at starte i marts. Men i et interview i Avisen Danmark og i Politiken i januar, såede 

kulturministeren tvivl om, hvorvidt det ville komme til at ske. Hun kan nu heller ikke love, at det bliver i år. 

Flere medieordførere mener ikke, at det kan være Corona-krisen der hindrer igangsættelse, idet der er 

gennemført forhandlinger på en række andre områder. 

 

Enhedslistens Søren Søndergaard kritiserer i skarpe vendinger, at Joy Mogensen på grund af corona-

travlhed i Kulturministeriet ikke vil love, at medieudspillet kommer i 2021. Også Konservative og SF undrer 

sig 

 

ARF vil fremkomme med deres forventninger/krav til medieforhandlingerne inden sommerferien.  Den 

seneste medieaftale er fra 2018. 

Danske Medier vil stække TV 2’s regionerne 

 
140 mio. kroner mere til regionale og lokale medier, et opgør med tech-giganterne og begrænsninger af TV 

2 Regionerne  

Danske Medier præsenterer i sit medieudspil en række konkrete forslag til, hvad det kommende 

medieforlig bør indeholde: Målrettet udviklingsstøtte til digital omstilling og en omfordeling af 

mediestøtten mod lokale og regionale medier kan sikre den lokale nyhedsdækning på den korte bane, 

mens en regulering af techgiganterne 360 grader rundt vil skabe et mere solidt fundament for 

mediebranchen i fremtiden. 

Danske Mediers medieudspil fokuserer på de tre vigtigste områder for private medier i Danmark: 

- Regulering af det digitale marked med fokus på techgiganterne 

- Mediestøtten 

- De forretningsmæssige rammevilkår 

Udspillet rummer en række konkrete forslag til det kommende medieforlig. Danske Medier foreslår blandt 

andet at omfordele millioner til lokale og regionale private medier, ligesom de vil stække de regionale TV 2-

regioner. 

”Vores udspil kommer med forslag til, hvordan vi regulerer virksomheder som Facebook og Google, der i 

dag lever højt på en lang række urimelige konkurrencefordele, som sætter dem i stand til at suge stadig 

flere annoncekroner ud af det danske marked. Samtidig peger vores udspil på, hvordan man kan fremme de 

lokale og regionale mediers digitale omstilling igennem etableringen af en midlertidig udviklingspulje,” 

udtaler Danske Mediers formand, Jesper Rosener, som også er adm. direktør i Jysk Fynske Medier, i en 

pressemeddelelse. 

Ud over at styrke regionale og lokale medier er der også lagt op til et opgør med tech-giganterne. 

Den store overskrift i udspillet er omlægningen af mediestøtte. 

I udspillet lægges der op til at stække de lokale og regionale private mediers konkurrenter hos TV 2 

Regionerne. TV 2 Regionerne er statsfinansierede, og derfor mener Danske Medier, at de optræder 

konkurrenceforvridende. 

 

Danske Medier ønsker, at TV 2 Regionerne fortrinsvis laver egenproduceret indhold. En mærkesag, som 

Danske Medier i årevis har kæmpet for i forhold til DR. 

”Desværre oplever private medier ofte, at statsfinansierede medier indgår i direkte konkurrence med både 

landsdækkende, regionale og lokale medier, som opererer på markedsvilkår. Særligt for de pressede lokale 

medier udgør den type af konkurrenceforvridning en trussel. Derfor foreslår Danske Medier, at de regionale 

TV 2-virksomheders tilstedeværelse på nettet fokuseres ved altid at tage afsæt i egenproduceret indhold, 

så deres aktivitet ikke truer med at udkonkurrere lokale og regionale medier,” lyder det i udspillet. 

Nedslag i Danske Mediers udspil: 
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140 mio. kroner over fire år øremærkes til at styrke den digitale udvikling af regionale og lokale medier. 

Der etableres en ugeavispulje på 25 mio. kroner årligt. 

Der spares penge på andre medier ved at sænke det såkaldte titelloft fra 17,5 til 14 mio. kroner, samt at 

skære supplementspuljen (til Information og Kristeligt Dagblad) med 12 procent over tre år. 

Tech-giganterne skal betale penge til medierne for det indhold, der deles på platforme som Google og 

Facebook. Forhandlingerne skal tage udgangspunkt i en stram implementering af EU’s ophavsretsdirektiv. 

Mediernes lønsumsafgift afskaffes, og der indføres nulmoms på alle digitale udgivelser. 

TV 2 Regionernes produktion på nettet skal begrænses, så de tager udgangspunkt i egenproduceret 

indhold. 

Du kan læse hele medieudspillet her: et medieudspil. 
 

 

Medieudspil fra ”Frie Grønne” 
 

Frie Grønnes mediepolitik er et bud på. Hvordan vi som samfund og fællesskaber kan svare begavet tilbage 

på, at den demokratiske samtale, den kritiske offentlighed og  kvalitetsjournalistikken lige nu er under et 

dobbelt krydspres: Dels fra teknologiudviklingen og dels fra, at de bærende demokratiske institutioner er 

svækket på grund af vigende folkelig opbakning. 

Du kan se hele udspillet her: https://friegronne.dk/wp-content/uploads/2021/02/Frie-Groennes-

medieudspil-3.2.2021-layoutet.pdf 

 
Kun 20 pct anvender TV2Play i løbet af en uge 
 

Det kan overraske at kun 20 pct. af befolkninger anvender TV2Play, der er abonnementsbaseret, især når 

henses til befolkningens øgede anvendelse af de elektroniske medier. 

Det vil TV2 nu råde bod på, ved ansættelsen af Andreas Jessen som product manager pr. 1/5 TV2Play har 

pt. omkring 700.000 abonnenter. 

DRTV som alle kan tilgå via medielicencen (”gratis”) er anvendelsen 42 pct sammenlignet med YouTube, 52 

pct og Netflix 48 pct. 
Kilde: DR Medieforskning. 

 

 

Gratis streamingtjenester/tilbud (inkl. Licensfinansierede) 

Du kender sikkert Netflix, Viaplay og HBO Nordic. Men der er også gratis helt lovlige alternativer, hvor du 

kan streame indhold ganske gratis/eller via din licensbetaling. 

Her kigger vi nærmere på mulighederne og hvilke platforme de gratis streamingtjenester er tilgængelige på. 

 

Streamingtjenesten discovery+ er Discovery Networks bud på en streamingtjeneste. Tjenesten tilbyder 

udvalgt underholdning on demand med reklamer gratis. 

Gå til discovery+ gratis 

 

DR TV, er streamingtilbuddet fra Danmarks Radio. Her kan du se live tv og arkiv indhold fra DR’s tv-

kanalersom en del af din medielicens. 

Gå til DR TV (Hbb TV)  

 

Viafree er en gratis streamingtjeneste der er reklamefinansieret. Du kan blandt andet se reality tv fra TV3 

kanalerne 

Gå til Viafree 
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YouTube er vel nok den mest kendte gratis streamingtjeneste. Du kan finde andet end kattevideoer på 

tjenesten og den er tilgængeligt overalt. 

Gå til YouTube 

 

DR Bonanza er DR’s arkiv tjeneste for indhold, der er ældre end 7 år. Her kan du finde klassikere i alle 

programgenrer. 

Gå til DR Bonanza 

 

Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud. På Filmstriben kan du se spillefilm, kort & dokumentarfilm 

streamet via nettet naturligvis. Gå til Filmstriben 

 
Myspass er en Tysk legal gratis streaming tjeneste fra produktionsselskabet Brainpool, der bla. producerer 

comedy shows til RTL, Sat1 og Pro7 

Gå til Myspass.de 

 
Snagfilms.com er en tjeneste med en del titler indenfor indie film, dokumentarer med mere. 

Gå til Snagfilms.com 

 
Doc Alliance Films tilbyder dokumentarer fra hele verden. En del er ganske gratis at se. 

Gå til Doc Alliance Films 

 
På Danmark på film kan man dykke ned i Filmarkivets guldgrube af dokumentariske filmoptagelser fra 1905-

1965 

Gå til Danmark på Film 

 

Det smarteste ville naturligvis være, såfremt alle tjenester bare var på alle platforme, men sådan er det 

desværre ikke. Selv om det er blevet bedre, så er der fortsat forskel på, hvor de enkelte tjenester kan ses 

henne. 

 

Seer ventede 10 uger på svar over klage 

DR får kritik af lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen i en ankesag. DR’s svartid på en klage fra en 

seer var alt for lang. 

En seer henvendte sig til DR via dr.dk med en klage den 2. november sidste år, men fik først svar fra DR den 

5. januar - og klagede efterfølgende over den lange svartid til lytternes og seernes redaktør Jesper 

Termansen. 

Han har gennemgået klagen og giver klageren medhold i, at DR ikke overholdte egne regler for svarfrister. 

Dette kan man læse i den nyeste ankesag fra lytternes og seernes redaktør i DR. 

I henhold til DR’s etiske retningslinjer og den svarprocedure, som DR har fastlagt, så har DR fire uger til at 

besvare en programklage. 

Ifølge afgørelsen, som er tiltrådt af DR’s generaldirektør, har DR ikke proceduremæssigt overholdt egne 

krav til korrekt svartid på en klage. 
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- DR har forpligtet sig til at besvare klager inden for fire uger/30 dage, men i dette tilfælde er der gået 10 

uger. Desuden klagede brugeren over, at svaret i januar 2021 fra DR undskyldte sig med juletravlheden. Det 

fandt klageren ”useriøst” og som et vidnesbyrd om, at DR ikke tager klager alvorligt, skriver Jesper 

Termansen. 

Afgørelsen slår fast, at svaret senest burde have været sendt til Klager i begyndelsen af december 2020. 

DR har beklaget det forsinkede klagesvar over for Klager. 

Lytternes og seernes redaktør kan kontaktes på lsrred@dr.dk eller ringe på 35 20 30 40. 

 

Zetland og Altinget ønsker ingen betaling fra Facebook 
 
Modsat kulturministeren og en række store mediehuse mener både Zetland og Altinget ikke, at Facebook 

bør betale medierne for at dele nyheder på platformen. 

Altinget-chefredaktør Jakob Nielsen og Zetland-direktør Tav Klitgaard understreger begge, at der er masser 

af problemer med Facebook og den rolle, det sociale medie spiller i demokratiske samfund. 

”Men vi mener helt grundlæggende, det er forkert, at vi som samlet mediestand skal gå ind og ”straffe” 

Facebook økonomisk for at vise vores indhold mellem alle kattevideoerne. Facebook yder en service for os, 

og det er helt logisk en forkert idé, at de skal betale os for at yde den service,” siger Tav Klitgaard. 

Jakob Nielsen mener heller ikke, at Facebook skylder at betale Altinget for at stille deres platforme til 

rådighed for, at mediet kan dele sin journalistik. 

”Hvis Facebook vil lave en nyhedstjeneste, så synes jeg oplagt, at de skal betale medierne. Men når vi taler 

om links, som man selv lægger op på Facebook, så mener jeg ikke, at man kan kræve betaling for det fra 

mediernes side,” siger Jakob Nielsen. 

Kan skade mediebranchen 

Debatten er blusset op, efter at Facebook i sidste uge bandlyste australske nyhedsmedier fra platformen, 

fordi Australiens regering ved lov vil have techgiganter til at betale mediehuse for journalistisk indhold. 

Herhjemme arbejder kulturminister Joy Mogensen på et lignende forslag. 

 

”Hjem til gården”  
 
Lene Beier står klar på gårdspladsen med 14 nye ansigter når de rykker ind på gården i TV 2’s Hjem til 

gården. Den nye sæson starter 14. marts, hvor nye og forventningsfulde beboere flytter ind. Humøret er 

højt, og beboerne er spændte på at starte deres nye liv på gården, der denne gang ligger på Falster. 

Lene Beier er vært, mens Philip Dam Hansen er mentor og dommer i ‘Hjem til gården’. 

I år skal gårdens første storbonde findes ved kamp. Hvem får det store ansvar som den første? Og kan 

storbonden styre 13 store personligheder, så de når i mål med ugeopgaven? 

 
 
 
Ny tv-streamingtjeneste  
 
Den amerikanske mediekoncern ViacomCBS ruller sin nye streamingtjeneste Paramount+ ud og vil have en 

bid af det danske og skandinaviske streamingmarked. 

Det sker om få uger, konkret 25. marts, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Og prispunktet bliver af 

den konkurrencedygtige slags på 59 kr. om måneden - altså noget lavere end de fleste andre 

streamingtjenester i Danmark, siden Disney+ for få dage siden hævede sin pris til 79 kr. om måneden efter 

tilføjelsen af Star til tjenesten. 
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"Paramount+ vil give forbrugerne en streamingoplevelse til en pris, der er betydeligt lavere end andre 

tjenester, hvilket gør det attraktivt for både forbrugere og vores distributionspartnere," siger Kelly Day, 

President for Streaming samt COO for ViacomCBS Networks International, i meddelelsen. 

Til sammenligning koster et Netflix-abonnement mellem 79 og 129 kr., Viaplay, C More og HBO Nordic 

koster 99 kr., Discovery+ koster mellem 79 og 149 kr. og TV 2 Play uden reklamer koster mellem 79 og 189 

kr. om måneden afhængig af mængden af indhold. 

 

 


