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Forord

Hermed fremlægger mediekommissionen
sin betænkning nr. 5. Mediekommissionen er
nedsat den 11. marts 1980 med henblik på at
foretage en samlet vurdering af udviklingen
inden for massemedie-området og at belyse
konsekvenserne heraf. I lyset af denne vurde-
ring skal kommissionen skabe grundlag for
formuleringen af en fælles offentlig mediepoli-
tik.

Den nu foreliggende betænkning er en del-
betænkning om den del af radio/tv-politikken,
som vedrører en eventuel udvidelse af det
danske tv-udbud. I den løbende debat sam-
menfattes denne problemkreds oftest i spørgs-
målet om indførelse af et tv-2 i Danmark.

Også denne betænkning går hovedsageligt
ind på spørgsmålet om et tv-2. Den er i betyde-
lig udstrækning en drøftelse af og stillingtagen
til spørgsmålet om, hvorvidt man skal etablere
sendemuligheder for endnu en landsdækkende
fjernsynskanal.

Adskillige steder i betænkningen understre-
ges imidlertid, at dette spørgsmål ikke kan ses
helt løsrevet fra radio- og tv-politikken i øvrigt.
Der er grund til også her at fremhæve dette
synspunkt.

Den tekniske udvikling, bl.a. på kabelområ-
det, vil i fremtiden åbne nye muligheder for tv-
transmission og vil sikre flere adgangsveje til
tv-mediet. Opbygges en ny kanal vil også det
ændre det kendte mediebillede og give andre
vilkår for den ene kanal, vi i øjeblikket har i
Danmarks Radio.

Disse sammenhænge kan få indflydelse på
den måde, hvorpå man i detailler gennemfører

nye initiativer på tv-området. Henvisningen
hertil sker ikke for at hindre de beslutninger,
der allerede kan tages nu, men for at pege på
den sammenhæng, hvori de bør ses.

Efter planen vil mediekommissionen af-
slutte sit arbejde i løbet af 1984. Kommissionen
skal da have opfyldt kommissoriets krav om en
samlet vurdering af udviklingen på masseme-
die-området. I en sådan vurdering vil blive
indarbejdet synspunkter, som forhåbentlig kan
tjene til også at give retningslinier for, hvordan
man i enkeltheder skal føre de beslutninger,
der anbefales i denne betænkning, ud i livet.

Ved afgivelsen af denne betænkning er der
grund til at takke de mange, der har bistået ved
dens tilblivelse. Foruden en række enkeltper-
soner gælder det Danmarks Radio, der har
hjulpet med fremskaffelsen af adskillige oplys-
ninger spredt rundt i betænkningen. Dan-
marks Radios forskningsafdeling har udarbej-
det kapitel VI om tv-sening i Danmark. For-
manden for mediekommissionens juridiske
udvalg har stået for kapitel IV om de juridiske
forhold omkring én eller flere nye tv-kanaler.
P&T har bistået med de tekniske og økonomi-
ske oplysninger om sendemuligheder, og me-
die- og annoncebrancherne har bidraget med
sagkyndig indsigt til afsnittet om reklamefi-
nansiering.

København, d. 28. juni 1983.

H.P. Clausen

/A. Lund-Sørensen
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Kapitel I
Indledning

Mediekommissionen har i et par af sine
tidligere delbetænkninger berørt nødvendighe-
den af, at der drøftes og fastlægges rammer for
en udvidelse af det danske tv-udbud. I kom-
missionens første betænkning (bet. 936/1981)
blev NORDSAT-projektet sat i forhold til ud-
viklingsmulighederne for dansk tv i øvrigt. Der
blev peget på, at fremtiden vil stille krav både
til en øget produktion af danske programmer
og til et udbygget nordisk programsamarbejde.
Hensynet til et eventuelt dansk tv-2 spillede en
fremtrædende rolle i kommissionens overvejel-
ser både for dem, der afviste NORDSAT -
tanken, og for dem, der støttede den.

Kommissionens betænkning nr. 4 om kabel-
problematikken og fremførelse af udenlandsk
fjernsyn (bet. 974/1983) går med sine anbefa-
linger på kabelområdet og med hensyn til
modtagelsen af udenlandsk fjernsyn direkte
ind på fastlæggelsen af sider af den danske tv-
politik. Med anbefalingen af at tillade langdi-
stancefremføring af udenlandsk fjernsyn lagde
et stort flertal i kommissionen op til en ikke
uvæsentlig ændring i mediebilledet.

Det flertal, der gik ind for også at åbne for tv
fra kommunikations-satellitter, ønskede denne
ændring ført videre, mens et mindretal i dette
spørgsmål udtrykkeligt pegede på, at det bør
løses i forbindelse med en samlet stillingtagen
til den fremtidige tv-situation i Danmark, her-
under spørgsmålet om indførelsen af et dansk
tv-2 og en dansk stillingtagen til igangværende
nordiske programspredningsprojekter via sa-
tellit.

Det er derfor naturligt, at mediekommissio-
nen nu fremlægger en delbetænkning om væ-
sentlige sider af det fremtidige danske tv-ud-
bud. Det sker ikke blot i forlængelse af kom-
missionens eget hidtidige arbejde, men også i
forlængelse af den omfattende debat om en
udvidelse af den danske tv-produktion, specielt
i form af et tv-2.

Denne debat er intensiveret i de seneste par
år, bl.a. fordi det er blevet klart, at den danske
befolkning i løbet af dette årti vil få et voksende
tilbud af udenlandsk tv. Det vil ske ved en
udvidelse til større dele af landet af det tilbud
af navnlig de vesttyske og svenske program-
mer, der endnu kun kan modtages direkte i
dele af landet. Hertil vil komme de forskellige
programtilbud fra radio/tv-satellitter i sidste
halvdel af 80erne. Disse tilbud vil med stor
sikkerhed blive tilgængelige for det danske
publikum. Hvis man vil, kan man desuden - og
med relativt kort varsel - give adgang til pro-
grammer fra kommunikationssatellitter (jfr.
bet. 974/1983).

Hastigheden og omfanget af denne udvik-
ling kan vurderes forskelligt. Men det er givet,
at den stiller den danske offentlighed og de
politiske beslutningstagere over for at skulle
tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til
den situation, der er ved at udvikle sig på tv-
området.

Teknisk har de frekvensmæssige muligheder
for at udvide det danske tv-tilbud med flere
kanaler længe været til stede. Men hertil kom-
mer nu en række nye muligheder, som af
mange føles væsentlige, og som også vil være
med til at ændre vilkårene for distribution af
fjernsynsprogrammer. Fællesantenneanlæg og
hele kabeludviklingen vil give et stort antal
sendemuligheder fra udsendelser i små fælles-
antenneanlæg til udsendelser i meget store
sammenkoblede anlæg. Også disse muligheder
er en del af grundlaget for de forestillinger,
man må gøre sig om fremtidens danske tv.

1.1 Debatten om tv-2
Debatten om dansk tv-politik har i et ikke

ubetydeligt omfang også drejet sig om Dan-
marks Radios virksomhed og organisation.
Det er naturligt, fordi Danmarks Radio hidtil
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har haft - og har - eneretten på radio- og tv-
udsendelser til almenheden. Derved kan i øv-
rigt let opstå en proportionsforvridning, idet
Danmarks Radio også er eneste mål for even-
tuel kritik, og kritikken er uden reelt sammen-
ligningsgrundlag.

Der er fra mange sider udtrykt ønske om at
give Danmarks Radio konkurrence, og der er
ytret en del kritik af institutionens styring med
den uskarpe grænse mellem bestyrelsesfunk-
tioner og program-efterkritik. Fra de politiske
partier og fra anden side er der fremsat en
række forslag om ændringer i Danmarks Ra-
dios styreform, om brud på monopolet og om
oprettelse af et tv-2.

I offentligheden er på det seneste fremlagt
flere forslag om, hvordan et tv-2 kan tænkes
indrettet. Det er forslag, som er udarbejdet af
filmbranchen, af Dansk Annoncørforening, af
A/S Kanal 77 og af en kreds af enkeltpersoner,
der har udarbejdet, hvad de kalder 'et liberalt
principforslag' til, hvordan Danmarks Radios
monopol kan brydes. Hertil slutter sig de kø-
benhavnske dagblades foreløbige planer om et
abonnements-tv i hovedstadsområdet. Dette
sidste forslag sigter ikke mod en landsdæk-
kende fjernsynskanal.

De nævnte forslag har foreligget for kom-
missionen, og hovedtankerne er direkte og
indirekte kommenteret i kommissionens over-
vejelser. Som bilag 1-5 er medtaget en skema-
tisk oversigt over hovedpunkterne i forslagene.

Også i befolkningen har debatten om tv-2
afspejlet sig. Det fremgår af en række menings-
undersøgelser, offentliggjort i dagspressen.
Disse meningsmålinger kan vurderes forskel-
ligt, og deres vægt afhænger af, om de ofte
enkle spørgsmål tilstrækkeligt tydeligt har ud-
trykt de komplicerede problemer. Men under
alle omstændigheder er det tydeligt, at tv-
problemerne optager sindene. Det er også ty-
deligt, at mange politikere finder tiden inde til
at drøfte den fremtidige tv-udvikling og tage
beslutninger, der kan udstikke rammerne for
denne udvikling.

1.2 Betænkningens mål
Mediekommissionen har fundet det vigtigt,

at en sådan afklaring nu finder sted og vil med
denne betænkning søge at belyse de beslutnin-
ger, der skal tages, og problemerne omkring
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dem. Der er ingen tvivl om, at hvad man end
bestemmer sig for på tv-området, har man med
så sammensatte spørgsmål at gøre, at både
beslutning og ikke-beslutning vil have konse-
kvenser.

Ikke alle disse konsekvenser kan overskues
eller forudses, men mange af dem kan udpeges.
Der kan påvises en række komplicerede sam-
menhænge i forbindelse med finansiering og
organisation af et eventuelt øget dansk tv-
udbud. Dertil kommer de konsekvenser, den
videre udvikling på tv-området vil have for
Danmarks Radio og dermed for den radio- og
fjernsynsvirksomhed i almenhedens tjeneste,
som gennem et halvt århundrede er blevet et
vigtigt led i det danske kultur- og informa-
tionsmønster.

Betænkningen vil pege på mulige veje at gå i
den fremtidige danske tv-politik. Men den vil
på en række punkter måske virke mere pro-
blemskabende end problemløsende. Det skyl-
des, at problemerne er komplicerede og ind-
byrdes afhængige. F.eks. vil den måde, man
organiserer et øget tv-udbud på, have konse-
kvenser for finansieringsmulighederne. Om-
vendt er de økonomiske ressourcer afgørende
for, hvilket tv-system man overhovedet kan
etablere.

Det har været væsentligt for kommissionen
at understrege sammenhængen mellem de pro-
blemer, der omgiver beslutninger på dette felt.
Derved håber kommissionen at kunne styrke
den debat, der bør foregå før og omkring
afgørelser af vidtrækkende kultur- og medie-
politisk rækkevidde.

En række principielle spørgsmål kan ret
detaljeret opstilles, og det sker i denne betænk-
ning. Men i et vist omfang kan de detaljerede
svar først gives, når de overordnede politiske
beslutninger om det fremtidige udbud af dansk
tv er taget. Derfor er der brug for, at der føres
en debat om og sker en fastlæggelse af de
overordnede rammer, der kan danne beslut-
ningsgrundlag for det fremtidige danske fjern-
syn.

I den forbindelse skal det understreges, at
den foreliggende betænkning er en delbetænk-
ning. Detaljerede beslutninger om den fremti-
dige organisering og styring af det danske tv-
udbud forudsætter en analyse, hvor dels vilkå-
rene for Danmarks Radio, dels mulighederne
for kabel-tv er inddraget. Desuden vil det, som



det nævnes i det følgende, være nødvendigt at
tage hensyn til lydradioen. Endelig er det ikke
tilstrækkeligt at se radio og fjernsyn isoleret;
de må betragtes i deres relation til de øvrige
medier.

Efter det program, mediekommissionen har
lagt for sit arbejde, er det meningen netop at
gennemføre en sådan samlet behandling af
medieproblemerne. Det skulle etablere et
grundlag for de mere specificerede beslutnin-
ger, der skal til, når man vil revidere radiolo-
ven med henblik på at dække både Danmarks
Radios virksomhed og tv-virksomhed uden for
Danmarks Radio.

Efter kommissionens opfattelse kan den fo-
religgende betænkning først og fremmest give
grundlag for en beslutning om etablering af et
sendesystem til udvidelse af antallet af danske
tv-kanaler. Der er også søgt etableret forud-
sætninger for principbeslutninger om, hvordan
et udvidet tv-udbud skal organiseres; men fast-
læggelsen af enkeltheder om denne organisa-
tion bør efter kommissionens opfattelse af-
vente den nævnte mere sammenhængende be-
handling af problemerne.

1.3 Radiopolitikken
Denne betænkning er koncentreret om

fjernsynspolitikken. Lydradioen er kun spora-
disk omtalt. Det er en afgrænsning, hvis hen-
sigtsmæssighed har været drøftet i kommissio-
nen, og man er nået til det resultat, at det er
forsvarligt at fremlægge en delbetænkning om
tv-udbuddet og behandle lydradioens proble-
mer i anden sammenhæng.

Radio og fjernsyn hænger ganske vist på
mange måder sammen. I øjeblikket er begge
medier samlet i den samme institution og ar-
bejder under den samme forpligtelse. Desuden
er det klart, at grundlæggende ændringer i

vilkårene for dansk tv vil smitte af på radiopo-
litikken.

Derfor har også flere i kommissionen anty-
det frygt for, at radioproblemerne kan blive
ladt i stikken, når de ikke behandles parallelt
med tv-problemerne. På den anden side er
situationen på radioområdet en anden end for
fjernsynet, og der er flere begrundelser for, at
tv-problemerne behandles først.

Der er ikke det samme udtrykte behov for
nye landsdækkende radiokanaler som for mere
landsdækkende fjernsyn. På radiosiden findes
allerede tre radio-kanaler, og med udsendel-
serne fra de ni distrikter er der åbnet for både
regionale radioudsendelser og for regionale
indslag i landsprogrammerne. Med de påbe-
gyndte lokalradioforsøg er der yderligere taget
fat på at brede radio-mulighederne ud. Dette
må forudses at ske i større omfang på radiosi-
den end på fjernsynssiden, og det vil være
rimeligt at lade forsøgene løbe et stykke tid, før
man foretager indgribende ændringer i radio-
systemet.

Teknisk og økonomisk er det langt lettere at
omlægge eller udbygge sendemulighederne for
radio end for tv. Det tager ca. 4½ år at
opbygge et landsdækkende tv-sendernet, efter
at stationsplaceringerne er endeligt fastlagt og
godkendt; så alene af den grund haster det
mere med at tage princip-beslutninger på tv-
området.

Ud fra disse overvejelser har mediekommis-
sionen valgt her at samle overvejelserne om et
øget dansk tv-udbud og at tage radioproble-
merne op i en senere sammenhæng. De princi-
pielle standpunkter, der fremlægges, vil natur-
ligvis også få indflydelse på en stillingtagen til
radioens fremtidige udvikling. Men det vil
være lettere at tilpasse radiomønstret til over-
ordnede beslutninger, som er taget med hen-
blik på fjernsynet, end omvendt.
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Kapitel II
Danmarks Radio

II.l Historie
Den første radioudsendelse i Danmark fandt

sted i oktober 1922, da en nydannet radioklub
udsendte et program over en lille privat sender
i København. I den nærmest følgende tid ar-
rangerede andre radioklubber og enkelte kø-
benhavnske blade lignende udsendelser. For-
søgene medførte en stærk stigning i antallet af
lyttere og dermed en øget interesse for det nye
medium og dets muligheder i fremtiden.

Fra flere sider fremførtes krav om, at radio-
foniforholdene blev bragt ind under fastere
former, og i 1925 opnåede ministeren for of-
fentlige arbejder tilslutning fra rigsdagens to
finansudvalg til, at staten forsøgsvis for en
periode af 1 år overtog radiospredningen fra
1. april 1925 at regne under den forudsætning,
at virksomheden finansielt kom til at hvile i sig
selv, således at der ikke påførtes statskassen
udgifter.

Til at lede radiovirksomheden nedsattes et
radioråd på 38 medlemmer. Rådet omfattede
repræsentanter for regering, administration,
videnskab, kulturelle institutioner og den ra-
diotekniske sagkundskab.

Den første radiospredningslov blev vedtaget
det følgende år som lov nr. 45 af 13. marts 1926.

Loven fastlægger de grundprincipper, som
alle senere radiospredningslove har bygget på.

Det fastslås, at statsradiofonien har eneret
til radiospredning, at virksomheden udeluk-
kende finansieres gennem licensafgifter fra lyt-
terne, og at statsradiofonien ledes af et af
ministeren for offentlige arbejder nedsat radio-
råd, der tillige bestyrer den radiosprednings-
fond, hvori licensmidlerne opsamles. Ifølge
loven er den tekniske drift henlagt under gene-
raldirektoratet for post- og telegrafvæsenet,
men alle dets udgifter, herunder til forrentning
og afskrivning af stationerne, refunderes gene-
raldirektoratet af licensmidlerne.

Efter loven af 1926 bestod radiorådet af ni
medlemmer, heraf to udpeget direkte af mini-
steren for offentlige arbejder, fire udnævnt
efter indstilling fra henholdsvis undervisnings-
ministeren, den danske presses telegramud-
valg, de faglige journalistorganisationer og
sammenslutninger inden for radioindustrien
samt tre lytterrepræsentanter, udnævnt efter
indstilling af anerkendte lytterorganisationer.

Indtil 1926 udsendte tre københavnske dag-
blade hver'egne nyhedsprogrammer. I august
1926 opnåedes der ved forhandling mellem
radiorådet og pressens telegramudvalg en
overenskomst, hvorefter der kun udsendtes én
radioavis gennem et fælles organ, Pressens Ra-
dioavis. Denne fungerede selvstændigt ved si-
den af de øvrige programafdelinger med egen
bestyrelse, bestående af fem af pressens tele-
gramudvalgsmedlemmer samt fem af radiorå-
dets medlemmer.

De fem medlemmer af bestyrelsen, der var
udpeget af telegramudvalget, fungerede som
forretningsudvalg og førte tilsyn med den dag-
lige ledelse af Pressens Radioavis. En af besty-
relsen ansat chefredaktør ledede radioavisens
redaktion og havde det hermed forbundne re-
daktionelle og administrative ansvar.

Pressens Radioavis fik til opgave at varetage
udsendelser af pressemeddelelser, herunder
nyhedsstof, børsefterretninger, prisnoteringer
o.lign. Desuden omfattede arbejdsområdet ud-
sendelse af sportsstof, udsendelse af presse-
meddelelser pr. kortbølge samt redaktion af
Danmarks søfartsradio.

Kontraktforholdet mellem dagspressen og
lydradioen varede helt frem til 1964, hvor
Pressens Radioavis blev afløst af Radioavisen,
som herefter indgik i Danmarks Radios almin-
delige struktur.

En ny radiospredningslov gennemførtes i
1930 som lov nr. 76 af 21. marts 1930. Herved
ændredes sammensætningen af radiorådet så-
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ledes, at rigsdagen blev repræsenteret i rådet
med fire medlemmer, valgt efter reglerne i
grundlovens § 45. I øvrigt blev der kun foreta-
get ændringer af mindre betydning.

Ved kgl. resolution af 8. august 1940 blev
radiospredningssager af ikke-teknisk art flyttet
fra ministeriet for offentlige arbejder til under-
visningsministeriet. Ved lov nr. 185 af 30.
marts 1946 om radiospredning ændredes på ny
sammensætningen af radiorådet, idet bestem-
melsen om, at rigsdagen skulle være repræsen-
teret ved fire medlemmer, erstattedes af en
bestemmelse om, at hvert af de i folketingets
finansudvalg repræsenterede partier skulle ud-
pege et medlem til radiorådet.

Ved kgl resolution af 2. april 1949 henlagdes
den tekniske tjeneste i radiohuset og i forbin-
delse med transmissioner, reportager o.lign.,
der hidtil havde henhørt under ministeriet for
offentlige arbejder, til undervisningsministe-
riet. Den tekniske drift af senderstationerne
forblev under ministeriet for offentlige arbej-
der.

/ oktober 1955 nedsatte undervisningsmini-
steriet et udvalg med den opgave at frem-
komme med forslag til en ny radiosprednings-
lov. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget
var dels den kritik, der i årenes løb var blevet
fremført imod de gældende regler for udpeg-
ning af lytternes repræsentanter i radiorådet,
dels nødvendigheden af en ajourføring af lo-
vens bestemmelser under hensyn til, at statsra-
diofonien siden 1954 havde optaget en regel-
mæssig fjernsynsvirksomhed.

Udvalgets betænkning, som blev afgivet i
oktober 1958, indeholdt udkast til en ny radio-
spredningslov. Efter dette udkast indgik fjern-
synet som et normalt led i radioens virksom-
hed, underlagt dennes almindelige styrelsesor-
ganer.

Herudover rummede lovudkastet forslag om
ændring af institutionens navn fra 'Statsradio-
fonien' til 'Danmarks Radio' og om en æn-
dring af programudvalgets sammensætning.

Programudvalgets nedsættelse var hjemlet i
en forretningsorden, udfærdiget af undervis-
ningsministeren. Udvalget fungerede sammen
med et forretningsudvalg som de organer,
igennem hvilke radiorådet udøvede sin lø-
bende indflydelse på og kontrol med den dag-
lige virksomhed.

Efter de hidtil gældende regler bestod pro-

gramudvalget af fire radiorådsmedlemmer
(formanden, den ene af de to af undervisnings-
ministeren direkte udpegede medlemmer, en af
lytterorganisationernes og en af pressens re-
præsentanter). Herudover var ministeren be-
myndiget til at tilforordne udvalget indtil tre
stemmeberettigede medlemmer 'med særlig
indsigt i kulturel og musikalsk henseende'.
Endvidere udnævnte kulturministeren to kon-
sulenter for udvalget, en for kirkelige anliggen-
der og en for skoleanliggender. Begge kunne
uden stemmeret deltage i udvalgets møder.

Ifølge lovforslaget blev det foreslået, at der
til programudvalget knyttes ialt otte konsulen-
ter - uden stemmeret - med indsigt i kulturli-
vets forskellige områder.

Endelig indeholdt udkastet regler om en
ændret lytter- og seerrepræsentation i radiorå-
det.

Det på grundlag af udkastet udarbejdede
lovforslag blev stort set uændret vedtaget af
folketinget som lov nr. 215 af 11. juni 1959 om
radiospredning .

I henhold til 1959-loven blev der udfærdiget
en forretningsorden, der indeholdt bestemmel-
ser om et nyt programudvalg, bestående af
radiorådets formand, et af kulturministeren
udpeget medlem, otte radiorådsmedlemmer
samt indtil ti af kulturministeren tilforordnede
medlemmer uden for radiorådets kreds. De ti
tilforordnede medlemmer, der var stemmebe-
rettigede, skulle besidde indsigt i kulturlivets
forskellige områder.

Ved kgl. resolution af 19. september 1961
overførtes lovgivningen om radiospredning fra
undervisningsministeriet til ministeriet for kul-
turelle anliggender.

I tiden indtil 1973 blev der afgivet en række
betænkninger om radio- og fjernsynsforhold.
Den gældende radiolov blev vedtaget af folke-
tinget den 8. juni 1973 (lov nr. 421 af 15. juni
1973, jfr. bilag 6). De væsentligste ændringer i
forhold til den tidligere lov var:

1. Danmarks Radio får ret til at lade lyd-
og billedprogrammer fordele ved hjælp
af kabelanlæg. (§ 2).

2. Formålsbestemmelsen præciseres såle-
des, at det fremgår, at 'alsidighedskra-
vet' gælder for programudbuddet og
ikke for det enkelte program. (§ 7).

3. Radiorådets medlemstal udvides med
yderligere to repræsentanter for lyttere
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og seere samt to medarbejderrepræsen-
tanter. (§ 8).

4. Radiorådets forretningsudvalg lovfæ-
stes. (§ 10).

5. Radiorådet skal desuden virke som pro-
gramudvalg. Samtidig bortfalder ord-
ningen med tilforordnede medlemmer
af programudvalget. (§ 10).

6. Der nedsættes et programråd for hvert
, amt. (§ 11).

7. Danmarks Radios placering som selv-
stændig offentlig institution og den bud-
getmæssige særstilling fastlægges. (§§ 6
og 9).

8. Der skabes mulighed for statsfinansie-
ring af undervisningsudsendelser og
kortbølgeudsendelser samt af distribu-
tion af programmer, der ikke sendes
gennem sendernettet, samt for statens
overtagelse af udgifterne ved licensfrita-
gelser og -lempelser. (§ 15).

9. Der oprettes et uafhængigt radionævn
med prøvelsesbeføjelser i de sager, hvor
radiorådet har fungeret som program-
udvalg. (§ 16 ff).

10. Danmarks Radio tilpligtes at stille ud-
sendelsesmateriale til rådighed for et
forskningsarkiv. (§ 20).

11. Danmarks Radios erstatningsansvar
lovfæstes. (§ 23).

II.2 Lov- og regelgrundlaget
Forhold vedrørende radio- og fjernsynsvirk-

somhed er reguleret i lov, bekendtgørelser og
administrative forordninger.

Lov nr. 421 af 15 juni 1973 om radio- og
fjernsynsvirksomhed fastslår Danmarks Ra-
dios eneret og fastlægger de generelle bestem-
melser for denne institutions virke. Endvidere
indeholder loven bl.a. bestemmelser om fælles-
antenneanlæg og om senderfaciliteter for
spredning af radio og tv.

Danmarks Radio er en selvstændig offentlig
institution, hvor institutionens øverste ledelse,
radiorådet, i økonomisk og administrativ hen-
seende er ansvarlig over for ministeren for
kulturelle anliggender, idet programansvaret
er unddraget ministeren. Loven henlægger
kompetencen vedrørende regler om oprettelse
og drift af fællesantenneanlæg til ministeren
for offentlige arbejder, og loven angiver, at

P&T forestår oprettelsen og driften af sender-
faciliteter.

I medfør af § 9, stk. 1 i loven om radio- og
fjernsynsvirksomhed fastsætter radiorådet de
nærmere retningslinier for Danmarks Radios
virksomhed. Inden for programområdet er
dette bl.a. sket med radiorådets vedtagelse af
21. juni 1977 om almindelige retningslinier for
programvirksomheden. Radiorådet fastsætter
endvidere regler for programvirksomheden op
til folketingsvalg.

I medfør af § 9, stk. 6 i loven om radio- og
fjernsynsvirksomhed udfærdiger ministeren
for kulturelle anliggender en forretningsorden
for radiorådet efter indstilling fra rådet. Den
nuværende forretningsorden er dateret den 26.
juni 1974 med senere ændringer, senest af 5.
april 1982.

I medfør af § 5 i loven om radio- og fjern-
synsvirksomhed har ministeren for offentlige
arbejder udfærdiget bekendtgørelse nr. 481 af
8. september 1981 om fællesantenneanlæg m.v.

Endelig fastsætter ministeren for kulturelle
anliggender efter § 14, stk. 3 i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed nærmere regler for afgif-
terne for benyttelsen af radiofoni- og fjernsyns-
modtagere (licensen). Dette sker i en bekendt-
gørelse, senest bekendtgørelse nr. 108 af 26.
marts 1982 og bekendtgørelse nr. 125 af 25.
marts 1983.

Loven om radio- og fjernsynsvirksomhed er
ved lov nr. 249 af 27. maj 1981 ændret for at
give mulighed for iværksættelsen af forsøg
med lokalradio og -tv. Disse er direkte under-
lagt ministeren for kulturelle anliggender.

II.3 Organisation
II.3.1 Institutionen Danmarks Radio

Danmarks Radio er en selvstændig, offentlig
institution. Danmarks Radio finansierer sine
aktiviteter gennem licensafgifter, der efter ind-
stilling fra radiorådet fastsættes af ministeren
for kulturelle anliggender med tilslutning fra
finansudvalget. Danmarks Radios budget skal
i modsætning til statsvirksomhederne - de så-
kaldte '§ 2-virksomheder' - ikke optages på
finansloven. Radiorådet forelægger budgettet
for ministeren for kulturelle anliggender, der
efter godkendelse oversender det til folketinget
til orientering.
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II.3.2 Radiorådet
Radiorådet er Danmarks Radios øverste le-

delse. Det fører tilsyn med, at lovens bestem-
melser for institutionen overholdes, og det fast-
sætter de almindelige retningslinier for Dan-
marks Radios virksomhed. Det har den
endelige administrative afgørelse i sager, der
vedrører Danmarks Radios programvirksom-
hed, jfr. dog radionævnets kompetence, og
undervisningsudsendelserne (s. 14). Radiorå-
det fungerer også som programudvalg for
Danmarks Radio.

Radiorådet nedsættes af ministeren for kul-
turelle anliggender for en 4-årig periode. Rå-
dets størrelse og sammensætning er angivet i
loven. Loven fastslår, at

1) 2 medlemmer udpeges af ministe-
ren for kulturelle anliggender.

2) 1 medlem, der skal være radiotek-
nisk kyndig, udpeges af ministeren
for offentlige arbejder.

3) 2 medlemmer udpeges af de fastan-
satte medarbejdere i Danmarks
Radio efter regler, der fastsættes af
ministeren for kulturelle anliggen-
der.

4) 12 medlemmer udpeges af folketin-
get som repræsentanter for lyttere
og seere. De af ministeren for kul-
turelle anliggender anerkendte lyt-
ter- og fjernseerorganisationer eller
sammenslutninger af sådanne, der
repræsenterer mindst 5.000 kontin-
gent- og licensbetalende medlem-
mer, og som har bestået mindst 1
år, har over for folketinget indstil-
lingsret til valg af medlemmer.

5) Hvert af de i folketingets finansud-
valg repræsenterede partier udpe-
ger 1 medlem.

Antallet af medlemmer i radiorådet varierer
efter antallet af partier i folketinget. Der kan
således efter et folketingsvalg ske en udvidelse
af antallet af medlemmer, hvis nye partier
bliver repræsenteret i folketinget.

Radiorådsmedlemmerne beskikkes for en 4-
års periode, og partirepræsentanter i radiorå-
det træder ikke ud, hvis deres parti mister
repræsentationen i folketinget. Det radioråd,

der er nedsat pr. 1. april 1982, består af 26
medlemmer.

Der er tradition for, at de to medlemmer,
udpeget af ministeren for kulturelle anliggen-
der, repræsenterer et regeringsparti og et oppo-
sitionsparti, og at disse to medlemmer udpeges
som henholdsvis formand og næstformand for
radiorådet. Medlemmet, udpeget af ministeren
for offentlige anliggender, har hidtil været hen-
tet fra P&T's ledelse.

Folketinget og folketingets partier udpeger
hovedparten af radiorådets medlemmer. I ra-
diorådet, nedsat pr. 1. april 1982, drejer det sig
om 20 medlemmer, altså ca. 3/4 af medlems-
skaren. Af disse er fem medlemmer af folketin-
get. Hertil kommer, at de to medlemmer, som
er udpeget af ministeren for kulturelle anlig-
gender, også er medlemmer af folketinget. Af
de omtalte 20 medlemmer er fem indstillet af
lytter- og seerorganisationer.

Ved nedsættelsen af radiorådet i 1982 havde
følgende organisationer indstillingsret efter §
8, stk. 2 og 3:

- Aktive Lyttere og Seere.
- Arbejdernes Radio- og Fjernsynsfor-

bund.
- Danmarks Lytter- og Fjernseerunion,

dvs.
Dansk Lytter- og Fjernseerforening,
Den jydske Lytter- og Fjernseerfor-
ening,
Odense Radioklub.

- EF-modstandernes lytter- og fjernseer-
forbund.

- Fjernseer Forbundet.
- Katolsk Radio- og Fjernseerforening

(stk. 3).
- Kristelig Lytter- og Fjernseerforening.
- Lytterforeningen 'Sydslesvig' (stk. 3).
- Socialistisk Lytter- og Fjernseerfor-

bund.

Radiorådet nedsætter et forretningsudvalg,
hvis medlemmer vælges blandt rådets medlem-
mer. Forretningsudvalget består af ni medlem-
mer med radiorådsformanden som formand.
Forretningsudvalgets virke er fastlagt i radio-
rådets forretningsorden.

Radiorådets og forretningsudvalgets sam-
mensætning pr. 1. marts 1983 fremgår af bilag
7.
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11.3.3 Amtsprogramrådene
1 medfør af radioloven nedsættes der i hvert

amt et programråd. Visse regionalradioer dæk-
ker mere end én amtskommune og omfattes i
så fald også af flere amtsprogramråd. Pro-
gramrådene har til opgave at følge Danmarks
Radios programvirksomhed og komme med
synspunkter herom over for radiorådet i dets
egenskab af programudvalg. Formændene for
amtsprogramrådene deltager regelmæssigt,
dvs. 3-4 gange årligt, i særlige møder med
radiorådet som programudvalg.

11.3.4 Den daglige ledelse
Generaldirektøren er ansvarlig for Dan-

marks Radios daglige ledelse. Han udnævnes
af ministeren for kulturelle anliggender efter
indstilling fra radiorådet.

Danmarks Radios organisation i øvrigt er
fastlagt i forretningsordenen for Danmarks
Radio, som fastsættes af radiorådet. General-
direktøren har under sig seks direktører, en
programdirektør for tv, en programdirektør
ibr radio, en juridisk direktør, en personaledi-
rektør, en økonomidirektør og en teknisk di-
rektør. Disse har hver især en række afdelinger
og kontorer under sig. Den organisatoriske
opbygning er gengivet i bilag 8.

De ni distrikter har hidtil været underlagt
provinsafdelingen, der var en programafdeling
for såvel radio som tv. Afdelingen var under-
lagt programdirektøren for radio og program-
direktøren for tv i henholdsvis radio- og tv-
spørgsmål. Radiorådet har imidlertid med en
beslutning i juni 1982 ændret denne ordning
med virkning fra 1983 og har hermed fulgt
flertalsindstillingen i en rapport om regional-
radio, afgivet den 21. august 1981 af et udvalg,
nedsat af ministeren for kulturelle anliggender.

Ændringen betyder, at distrikterne herefter
ledes af programchefer, der over for program-
direktøren for radio er ansvarlige for distrik-
ternes programvirksomhed på lige fod med
Danmarks Radios fagafdelinger. Provinsafde-
lingen opretholdes som tv-afdeling.

II.4 Programansvaret
II.4.1 Radiolovens bestemmelser

Efter radiolovens § 9, stk. 1 fastsætter radio-
rådet de almindelige retningslinier for Dan-
marks Radios virksomhed inden for de i loven
givne rammer, og de af radiorådet den 21. juni
1977 vedtagne regler vedrørende dette spørgs-
mål.

Efter § 9, stk. 2 har radiorådet den endelige
administrative afgørelse i sager, der vedrører
Danmarks Radios programvirksomhed, jfr.
dog § 15 og §§ 16-18.

I § 15 er åbnet mulighed for, at der kan
stilles midler til rådighed af statskassen til
dækning af udgifterne ved Danmarks Radios
virksomhed på blandt andet undervisningsom-
rådet. Aftale om vilkårene herfor træffes mel-
lem ministeren for kulturelle anliggender, ra-
diorådet og undervisningsministeren. Ved en
sådan aftale kan efter § 15 bestemmelserne i §
9, stk. 1 og stk. 2 fraviges.

Inden for de tre ovenfor omtalte ansvarsom-
råder er der i 1979 i medfør af radiolovens § 15
indgået en aftale, efter hvis ordlyd i § 1, stk. 2
og stk. 3 er:

'Stk. 2 : Undervisningsministeren har
den øverste ledelse af og tilsynet med
programvirksomheden på undervis-
ningsområdet, ligesom kompetencen til
at fastlægge de almindelige retningslinier
for programvirksomheden på undervis-
ningsområdet tilkommer undervisnings-
ministeren, der imidlertid forpligter sig
til i videst muligt omfang at følge de
almindelige retningslinier, der gælder for
Danmarks Radios programvirksomhed i
øvrigt, jfr. radiolovens § 9, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3 : Den endelige administrative
afgørelse i sager, der vedrører program-
virksomheden på undervisningsområdet,
jfr. radiolovens § 9, stk. 2, henhører
under undervisningsministeriet. Radio-
lovens bestemmelser om radionævnet og
om erstatningsansvar finder anvendelse i
disse sager, jfr. radiolovens § 9 og § 23,
stk. 4.'

Denne aftale blev den 29. oktober 1982 op-
sagt af undervisningsministeren med virkning
fra udgangen af 1984.

I radiolovens §§ 16-18 er beskrevet mulighe-
derne for at indbringe radiorådets eller under-
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visningsministerens afgørelser i anledning af
klager over bestemte programmer eller pro-
gramserier, der er udsendt af Danmarks Ra-
dio, for radionævnet.

Det daglige programansvar forvaltes efter
radiolovens § 13 af generaldirektøren som an-
svarlig for den daglige drift.

II.4.2 Bestemmelserne i forretningsor-
den for Danmarks Radio

Generaldirektørens ansvar efter radiolovens
§ 13 er nærmere udmøntet i bestemmelserne i
forretningsorden for Danmarks Radio §§ 1 og
2, der har følgende ordlyd:

'§ 1 : Radiorådet er generaldirektørens
nærmeste foresatte. Han skal efter-
komme de anvisninger, som radiorådet
eller de af dette nedsatte udvalg giver
ham. Han er ansvarlig for gennemførel-
sen af de beslutninger, der træffes af
radiorådet og de af dette nedsatte udvalg.

§ 2 : Generaldirektøren har, bortset fra
de under Generaldirektoratet for post-
og telegrafvæsenet hørende radio- og
fjernsynsstationer, den øverste ledelse af
og ansvaret for den daglige drift af Dan-
marks Radio såvel i programmæssig som
i økonomisk administrativ henseende.'

Programansvaret er et delegeret ansvar,
hvor medarbejderen i tvivlstilfælde skal ind-
bringe sagen for sin nærmeste foresatte. I for-
retningsordenen er i forskellige bestemmelser
beskrevet, hvem der forvalter det delegerede
ansvar, og hvorledes uoverensstemmelser i
programspørgsmål skal løses.

Programdirektørernes ansvar over for gene-
raldirektøren er beskrevet i § 15, der har føl-
gende ordlyd:

'§ 15 : Programdirektøren for radio og
programdirektøren for Tv er over for
generaldirektøren programmæssigt, øko-
nomisk og administrativt ansvarlige for
programvirksomheden i henholdsvis ra-
dio og Tv samt koordinering af de to
mediers programmer, herunder ansvar-
lige for programmer, der ikke er henlagt
til eller naturligt henhører under en pro-
gramafdeling.'

Programchefernes ansvar over for program-
direktørerne - og programchefen for undervis-
ningsafdelingens ansvar over for undervis-

ningsministeriet - er beskrevet i § 18, der har
følgende ordlyd:

'§ 18 : Programcheferne og sportsche-
fen er over for programdirektørerne pro-
grammæssigt, økonomisk og administra-
tivt ansvarlige for deres enheder. Pro-
gramchefen for undervisningsafdelingen
er dog programmæssigt ansvarlig over
for undervisningsministeriet.'

Uoverensstemmelse mellem en medarbejder
og dennes nærmeste foresatte i væsentlige pro-
gramspørgsmål af principiel karakter løses ef-
ter § 24, der har følgende ordlyd:

'Stk. 1 : I væsentlige programspørgs-
mål af principiel karakter, hvor der op-
står uoverensstemmelse mellem en med-
arbejder (programmedarbejder, pro-
gramchef) og dennes nærmeste foresatte
(programchef, programdirektør), kan sa-
gen indbringes for nærmeste kollegiale
organ (afdelingskollegium, programkol-
legium).

Stk. 2 : Såfremt afgørelsen i afdelings-
kollegiet går medarbejderen imod, kan
sagen indbringes for vedkommende pro-
gramdirektør.

Stk. 3 : Programdirektørens afgørelse
kan indbringes for vedkommende pro-
gramkollegium, hvis afgørelse kan ind-
bringes for direktionen.

Stk. 4 : Direktionens afgørelse kan ind-
bringes for programdirektionen, jfr. § 7,
stk. 3 ovenfor. Kan enighed ikke opnås
i programdirektionen, træffer generaldi-
rektøren afgørelsen.

Stk. 5 : Den i henhold til stk. 4 trufne
afgørelse kan indbringes for radiorådet
som programudvalg, der har den ende-
lige afgørelse i sagen.'

Programafdelingernes afdelingskollegier er
efter § 22 organer for samarbejde mellem pro-
gramchefen og programmedarbejderne vedrø-
rende afdelingens programvirksomhed. Pro-
gramkollegierne for henholdsvis radio og tv er
efter § 21 organer for samarbejde mellem pro-
gramcheferne og mellem disse og den pågæl-
dende programdirektør. I hvert af kollegierne
deltager repræsentanter for medarbejderne,
udpeget af personaleorganisationerne.

Programdirektionen, som omtalt i § 24, stk.
4, består efter § 7, stk. 3 jfr. stk. 1 af generaldi-
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rektøren, direktørerne, programchefer og øv-
rige afdelingschefer.

Forretningsordenerne for programdirektio-
nen, programkollegier og afdelingskollegier
fastsættes af generaldirektøren. Efter alle disse
forretningsordener skal der ved beslutninger
tilstræbes enighed, og såfremt enighed ikke
kan opnås, træffer formanden (dvs. generaldi-
rektør, programdirektør eller programchef) af-
gørelsen.

II.4.3 Det daglige programarbejde
Som ovenfor omtalt er programansvaret et

delegeret ansvar, som kun i tilfælde af tvivl
bliver indbragt for nærmeste foresatte.

Et færdigproduceret program vil som oftest
ikke blive gennemset eller gennemlyttet af en
ansvarlig chef, ligesom direkte udsendelser af
gode grunde heller ikke kan gennemgås, inden
de bringes. Fremmedproduktioner bliver be-
dømt i programafdelingerne på samme måde
som egenproducerede programmer.

Båndværkstedets produktioner tilbydes de
relevante programafdelinger til antagelse, når
de af båndværkstedet er godkendt til udsen-
delse. Antagne programmer udsendes under
den pågældende programafdelings programan-
svar.

Efter at hvert enkelt distrikt pr. 1. januar
1983 er blevet en selvstændig radioprogramaf-
deling, vil der for båndværksteder tilknyttet
distrikterne gælde, at programstoffet, når pro-
jektet er afsluttet, skal overgives til distriktets
programchef. Denne kan herefter 1) udsende
det regionalt i sit distrikt og/eller 2) indstille til
programdirektøren, at programmet udsendes
på landsprogrammet, eller 3) undlade at an-
tage programmet.

II.5 Klagevejene
I de klager, der vedrører Danmarks Radios

'forvaltning' af institutionen, altså f.eks. klager
over licenskontoret eller honorarberegningen,
betragtes Danmarks Radio i denne henseende
som enhver anden offentlig myndighed. Det vil
sige, at sagen i sidste ende vil gå til afgørelse

hos generaldirektøren med mulighed for, at
sagsbehandlingen kan indbringes for radiorå-
det og derfra videre til kulturministeren samt
eventuelt også til folketingets ombudsmand.

I de tilfælde, hvor en person klager over, at
man ikke har villet følge et programforslag,
som den pågældende har fremsat, er det i sidste
instans Danmarks Radios generaldirektør, der
træffer den endelige afgørelse, som herefter
ikke kan indbringes for nogen højere admini-
strativ myndighed, det være sig radiorådet
eller kulturministeren.

Henvendelser, der vedrører de udsendte
programmer, kan være 'meningstilkendegivel-
ser' eller kommentarer, der ikke er meget for-
skellige fra de læserbreve, som dagbladene
modtager. Disse lytter- og seerbreve lægges i
kopi til radiorådets medlemmer, som derved
har mulighed for at holde sig orienteret om
reaktionerne hos Danmarks Radios publikum,
mens selve brevene havner hos den afdeling
eller den medarbejder, der står bag det pro-
gram, som brevskriveren kommenterer. Disse
breve betragtes altså ikke som klager, men som
kommentarer til programvirksomheden.

De sager, der herefter må betragtes som
klagesager, underkastes en egentlig sagsbe-
handling, hvorunder den pågældende afdeling
enten selv svarer eller udtaler sig, inden sagen
afgøres af en højere instans, hvad enten det er
programdirektør eller generaldirektør. Klage-
ren orienteres om muligheden for at indbringe
afgørelsen for en højere instans. Det vil sige, at
en afgørelse, truffet af generaldirektøren såle-
des ledsages af meddelelse om, at klageren kan
indbringe sagen for radiorådet, hvis han ikke
er tilfreds med generaldirektørens afgørelse i
sagen.

Hvis sagen derefter indbringes for radiorå-
det, får rådet forelagt brevvekslingen i sagen og
har dermed lejlighed til at tage stilling til, om
man er enig i generaldirektørens afgørelse,
eller om man ønsker at ændre denne. Hvis
radiorådets afgørelse vedrører et bestemt pro-
gram eller en programserie, kan den, hvem
afgørelsen vedrører, indbringe sagen for radio-
nævnet i medfør af radiolovens § 16. Vedrører
radiorådets afgørelse derimod et mere generelt
spørgsmål som f.eks. alsidigheden i program-
virksomheden, er radiorådets afgørelse ende-
lig, og den kan hverken indbringes for radio-
nævnet eller kulturministeren.
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II.5.1 Radionævnets virksomhed
Radionævnet er en institution, der ligger

helt uden for Danmarks Radio. Nævnets tre
medlemmer udpeges af kulturministeren, og et
af medlemmerne skal opfylde de almindelige
betingelser for at kunne udnævnes til lands-
dommer. Siden nævnets oprettelse har forman-
den stedse været en højesteretsdommer. Proce-
duren er normalt skriftlig, og nævnet får i hver
enkelt sag forelagt alt det materiale, som har
ligget til grund for radiorådets afgørelse, lige-
som nævnet får referat af radiorådets debat om
sagen.

Siden nævnet blev oprettet i 1974, har det
(indtil april 1983) afsagt i alt 30 kendelser. Af
disse vedrører de 10 spørgsmål af procedure-
mæssig karakter, der trækker linierne op for
nævnets kompetence eller vedrører, hvem der
er klageberettiget.

I de øvrige 20 sager, der har været behandlet
af radionævnet, har kendelsen vedrørt pro-
grammets indhold eller form, og nævnet har i
11 af disse sager efter en mere eller mindre
detaljeret gennemgang af de enkelte klage-
punkter tiltrådt radiorådets afgørelse af sagen.
I yderligere to sager har radionævnet uden at
gå direkte imod radiorådets afgørelse udtalt en
vis kritik eller har opfordret Danmarks Radio
til, hvis den pågældende udsendelse skulle
blive genudsendt, at lade klagerens indsigelse
mod udsendelsen blive bragt som en tilføjelse
til udsendelsen.

I fire tilfælde er radionævnet gået imod
radiorådets afgørelser. I et tilfælde vedrørte
sagen en undervisningsudsendelse, og radio-
nævnet tiltrådte undervisningsministeriets af-
gørelse i sagen. Endelig er to sager blevet
trukket tilbage af sagsøgeren.

II.6. Forpligtelser
Ifølge radioloven har Danmarks Radio til

opgave at udsende radiofoni- og fjernsynspro-
grammer, der omfatter nyhedsformidling, op-
lysning, underholdning og kunst.

Det betones, at der ved programlægningen
skal lægges afgørende vægt på hensynet til
informations- og ytringsfriheden, samt at der i
programudbuddet skal tilstræbes den størst
mulige objektivitet.

II.7 Sendetid for fjernsyn
I de senere år har det totale årsudsendelses-

volumen ligget omkring 2.500 timer, efter at
man i 1977 indførte en udvidelse i sendetiden
mellem kl. 18.00 og 19.00. Der er sket en
yderligere udvidelse til godt 2.600 timer i 1982
i kraft af den aktivitetsplan for tv, som iværk-
sattes i efteråret 1981. Udviklingen kan illustre-
res som følger:

Samlet sendevolumen i timer :

1975/76
2.282

1979
2.547

1976/77
2.343

1980
2.571

1977
2.412

1981
2.486

1978
2.528

1982
2.636

Gennem de nævnte år har farveudviklingen
taget fart. I året 1975/76 sendtes ca. 72% i
farve, mens det tilsvarende tal for 1980 og
følgende år ligger tæt på de 100%.

Tv-udsendelserne kan deles i tre hovedgrup-
per, egenproduktionen - heri medregnet entre-
priser og co-produktioner, hvor Danmarks
Radio helt eller delvist ressourcemæssigt delta-
ger i produktionen - fremmedproduktionen -
den består af fremmedproducerede udsendel-
ser, som Danmarks Radio tilkøber sig udsen-
delsesrettighederne til - samt repriser af såvel
egen- som fremmedproduktion.

Fordelingen på de tre nævnte hovedgrupper
har gennem årene ligget ret fast, dog er der fra
1981 sket en vis forøgelse af egenproduktionen
på bekostning af fremmedproduktionen. Fra
de senere år kan nævnes:

Egenproduktionens omfang

Egenproduktion
Fremmedproduktion
Repriser

1978
43%
38%
19%

1979
45%
36%
19%

1980
44%
40%
16%

1981
50%
35%
15%

1982
53%
33%
14%
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Ved en sammenligning mellem egenproduk-
tion og fremmedproduktion må det i øvrigt
erindres, at langt størstedelen af repriserne er
egenproduktion (75-85%).

En nærmere belysning af det billede, det
totale programudbud giver, støder på den van-
skelighed, at der endnu ikke er vedtaget nogen
eksakt kategoriordning. På internationalt og
også nordisk plan arbejder man med denne
problematik. Danmarks Radio deltager i arbej-
det, og fra en statistik, udarbejdet for 1982, kan
nedenstående tal hentes, idet der tages forbe-
hold for opdeling af ovennævnte årsager:

Udsendelsestidens fordeling på afdelinger i 1982

Udsendelsestidens fordeling i indholdskatego-
rier i 1982

Undervisningsudsendelser
Børneprogrammer
Forkyndelse
Sport
Nyheder
Faktaprogrammer
Dramatik
Musik
(herunder musikdramatik)
Underholdning
Andet

4,3%
13,5%

1,3%
11,8%
7,5%

24,3%
19,9%

2,8%
11,0%
3,6%

TV-aktualitetsafd.

TV-kulturafd.

Musikafdelingen

TV-teaterafd.

TV-underholdningsafd.

Sportsredaktionen* *

Undervisningsafd.

Børne- & ungdomsafd.

Provinsafdelingen* * *

TV-direktøren

Total

Egen-
prod.

30700

(11,6%)

18115
(6,9%)

4.415

(1,7%)

35«
(1,4%)

12600

(4,8%)

14821

(5,6%)

5057

(1,9%)

20018

(7,6%)

22123

(8,4%)

8458

(3,2%)

140000

(53,1%)

Frem.
prod.

644

(0,3%)

11949

(4,6%)

2542

(1,0%)

23808

(9,0%)

25130
(9,5%)

13616

(5,2%)

1226

(0,5%)

45 25

(1,7%)

I641

(0,6%)

222

(0,1%)

85503

(32,5%)

Genud-
send.

Timer og minutter

3351

(1,3%)

5626

(2,1%)

021

(0,0%)

4823

(1,8%)

I855

(0,7%)

2616

(1,0%)

5507

(2,1%)

9215

(3,5%)

4712

(1,8%)

2 l •

(0,1%)

38103

(14,4%)

Total

34735

(13,2%)

35730

(13,6%)

7018

(2,7%)

32204

(12,2%)

396"
(15,0%)

31053

(11,8%)

11830

(4,5%)

337^8
(12,8%)

25816

(10,8%)

8937

(3,4%)

263606

(100,0%)

Entreprise
prod*

O33

(0,0%)

2548

(1,0%)

O47

(0,0%)

410

(0,2%)

3720

(1,4%)

Q30

(0,0%)

8O2

(0,3%)

338

(0,1%)

I17

(0,0%)

(0,0%)

8205

(3,0%)

18 Indgår i egenproduktionen
Pr. 3. maj 1983 sportsafdelingen
Pr. 1. januar 1983 TV-Provinsafdelingen



II.8 Programvirksomheden i tv
Tv-programvirksomheden varetages af tv-

programdirektørembedet og de hertil knyttede
programafdelinger, redaktioner og kontorer.
Visse af enhederne er tværmediale, dvs. produ-
cerer udsendelser til såvel radio som tv.

Programdirektøren har over for generaldi-
rektøren ansvaret for tv-programvirksomhe-
den, såvel for det økonomiske som for det
programmæssige.

Afdelingernes programchefer har (bortset
fra undervisningsafdelingen) over for pro-
gramdirektøren det økonomiske og program-
mæssige ansvar for mediets programenheder,
hvis opgaver og dækningsfelter er:

Provinsafdelingen producerer udsendelser
inden for samtlige stofkategorier. Udsendel-
serne tager fortrinsvis deres udgangspunkt i de
miljøer, hvori afdelingen er etableret, for at der
herigennem kan sikres en vekselvirkning mel-
lem tv's udsendelser og de forskellige landsde-
les dagligliv og kulturliv. Afdelingen varetager
endvidere indsamling og produktion af ny-
hedsstof til TV-Aktualitetsafdelingen og
Sportsafdelingen.

TV-Aktualitetsafdelingen producerer ny-
hedsudsendelser og aktuelle udsendelser om
alle emner samt uddybende udsendelser om
indenrigs- og udenrigspolitik, arbejdsmarkeds-
og erhvervsstof.

TV-Kulturafdelingen varetager formidlin-
gen af kultur i såvel historisk som aktuel sam-
menhæng og belyser samfundsforhold, eksem-
pelvis det sociale område, familiespørgsmål og
forbrugeroplysning. Også udsendelser om tek-
nik, videnskab og forskning produceres af
denne afdeling.

Musikafdelingens opgave er udsendelser af
og om seriøs musik, herunder opera og ballet.
Afdelingen arbejder tværmedialt.

TV- Underholdningsafdelingen producerer
udsendelser af underholdende karakter, herun-
der fiktionsudsendelser i serie- og føljetonform
samt musik-dramatik.

Sportsafdelingen varetager udsendelser i tv
om sport og idræt og producerer sportsindslag
til TV-Aktualitetsafdelingen. Redaktionen ar-
bejder tværmedialt.

Undervisningsafdelingen producerer under-
visningsudsendelser og fremstiller og distribu-
erer undervisningsmaterialer. Afdelingen ar-

bejder tværmedialt og er, hvad angår program-
ansvaret, underlagt undervisningsministeriet.
Udgifterne til afdelingens virksomhed får Dan-
marks Radio refunderet af ministeriet.

Børne- og Ungdomsafdelingens opgave er
udsendelser inden for samtlige stofkategorier
for børn og unge. Afdelingen arbejder tværme-
dialt.

II.9 Finansiering
Danmarks Radios virksomhed finansieres

næsten udelukkende ved opkrævning af licens-
afgifter. Udgifter til produktion og udsendelse
af undervisningsprogrammer refunderes Dan-
marks Radio af statskassen. Heraf fragår en
mindre indtægt fra salg af undervisningsmate-
riale i forbindelse med disse udsendelser.

Størrelsen af licensafgiften fastsættes af mi-
nisteren for kulturelle anliggender efter indstil-
ling fra radiorådet og med tilslutning fra folke-
tingets finansudvalg.

Licensen udgør pr. april 1983 kr. 640,- for
sort/hvid tv-licens og kr. 1.080,- for farve-tv-
licens. Tv-licensen inkluderer for husstande
også husstandens radioapparater.

Visse grupper af seere og lyttere får nedsat
licensafgiften. 13-14% af licensbetalerne er om-
fattet af denne ordning. Alle, der modtager
folke-, invalide- eller enkepension med højeste
pensionstillæg, dog ikke enker under 57 år,
kan få nedsat licensafgiften. Nedsættelsen sker
efter initiativ fra den pågældende lytter eller
seer og medfører et indtægtstab på ca. 104 mio.
kr. for Danmarks Radio.

Af de godt 2,2 mio. husstande, som er regi-
streret hos postvæsenet, betaler godt 1,9 mio.
licens, hvilket svarer til ca. 87% licensbeta-
lende husstande. I Danmarks Radio skønner
man, at ca. halvdelen af de resterende hus-
stande er sortseere.

Licensindtægterne indbragte i alt i 1982 ca.
1,47 mia. kr., heraf udgjorde momsen til staten
270 mio. kr. Danmarks Radios indtægter fra
licensafgifterne indgår i en radiofond, som
bestyres af radiorådet. Indtægterne skal dække
den løbende programvirksomhed, Danmarks
Radios investeringer i anlæg og udstyr samt
betaling for de senderfaciliteter, som stilles til
rådighed af P&T.

Danmarks Radio har således en lukket øko-
nomi med radiofonden som grundlag.
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Licensstatistik (Pr. 1. april 1983)

Licens pr. år
incl. moms
(pr. 1. april 1983)

Radiolicens
Kr. 154

Radio (fritagelse)
Kr. 0

S/H-TV licens
Kr. 640

S/H-TV nedsat
kr. 320

Farve-TV licens
Kr. 1080

Farve-TV nedsat
Kr. 540

Radio Total

S/H-TV Total

Farve-TV Total

TV Total

Licens Total

Radio

115.329

5.901

121.230

S/H-TV

396.584

86.446

483.030

Farve-TV

1.239.498

174.250

1.413.748

1.896.778

2.018.008

% af
husstande
2.241.225

5,1

0,3

17,7

3,9

55,3

7,8

5,4

21,6

63,1

84,7

90,0

Indtægtstab
v/licensned-

sættelse 1000 kr.

909

27.621

94.095

Licensindtægterne var i 1982 1.468.206.000 kr.
hvoraf moms 264.758.459 kr.
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Kapitel III
Tekniske forudsætninger for etablering af nye tv-
kanaler

III.l Det eksisterende tv-sender-
net

De tv-sendere, der i dag rundspreder tv-
programmer, er VHF-sendere. I henhold til
den internationale frekvensplan sendes i fre-
kvensbånd I (47-68 MHz) og frekvensbånd III
(174-223 MHz).

I Danmark findes i alt 10 hovedsendere og
24 hjælpesendere. Hovedsendernes placering
og dækningsområder er skitseret på et kort
side 22. Senderne etableres og drives af P&T,
og Danmarks Radio betaler løbende en afgift,
svarende til de faktiske udgifter. I dette beløb
er der taget hensyn til, at stationsbygning,
masteanlæg og personale i væsentligt omfang
udnyttes til andre af P&T's teletjenester, hvil-
ket medfører betydelige samfundsøkonomiske
fordele.

Afgrænsningen mellem de enkelte senderes
dækningsområde kan ikke angives nøjagtigt.
Det forekommer ofte, at der inden for en
senders dækningsområde modtages tv fra en
nabosender. Det er derfor kun muligt at give et
groft indtryk af en mulig opdeling af landet i
regioner med de nuværende sendere som basis.

III.2 Frekvensmæssige forud-
sætninger

Ved en international frekvensaftale, den så-
kaldte Stockholm-plan fra 1961, er der reserve-
ret frekvensmuligheder for to nye danske
landsdækkende tv-kanaler. Sendernettet for et
tv-2 og tv-3 vil skulle etableres med UHF-
sendere i bånd IV/V (470-790 MHz).

Da en senders rækkevidde er noget mindre i
UHF-området end på VHF (den nuværende
tv-kanal), kræves der til landsdækning 16 ho-
vedsendere samt et endnu ikke opgjort antal
hjælpesendere.

Med 18 hovedsendere kan sendernettet til-
passes amtsstrukturen med henblik på en pro-
grammæssig opdeling. Hvert amt vil herved
kunne forsynes med eget program udsendt
over mindst én sender.

Det skal bemærkes, at de frekvensmæssige
muligheder for to nye landsdækkende tv-kana-
ler ikke kan opretholdes, såfremt der etableres
programmæssigt uafhængige, lokale tv-sen-
dere. Det skønnes muligt at sikre frekvenser
for én landsdækkende kanal samtidig med et
antal små lokale sendere i ikke-overlappende
geografiske områder, men spørgsmålet kan
ikke afgøres endeligt, før disse senderes place-
ring er kendt, og den nødvendige frekvensko-
ordination med nabolandene er gennemført.

Det skal bemærkes, at de frekvensmæssige
muligheder for et landsdækkende tv-3 ikke kan
opretholdes, såfremt der etableres program-
mæssigt uafhængige, lokale tv-sendere, jfr. me-
diekommissionens betænkning om kabelpro-
blematikken (bet. 974/83, side 23).

Ved den nævnte frekvensplanlægning i 1961,
som også danner grundlaget for den løbende
koordination af ændringer til planen, har alle
lande haft den målsætning at opnå det størst
mulige antal landsdækkende tv-programmer.
Den enkelte stations dækning omfatter derfor
kun de geografiske områder, hvor der fra sen-
deren kan præsteres et så kraftigt signal, at
modtagning er mulig med sædvanlig anten-
neinstallation hos den enkelte fjernseer. Der-
ved får man en teknisk/økonomisk optimering
af dækningen og den mest effektive udnyttelse
af det disponible frekvensspektrum.

Planen danner således et fast sammenhæn-
gende mønster over hele Europa, og kun meget
lokalt virkende ændringer er mulige. Fjern-
modtagning har i princippet hverken under
planlægningen eller senere været en anerkendt
mulighed. Et eventuelt hensyn til en sådan
mulighed ville have medført en uacceptabel
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begrænsning i antallet af programmer for de
enkelte lande.

Så længe planen ikke er taget i brug i sin
helhed, vil forstyrrelsesniveauet være mindre
end ved fuld udbygning. Dette er en væsentlig
forudsætning for den her i landet ret udbredte
fjernmodtagning af udenlandske tv-program-
mer. Som omtalt i mediekommissionens be-
tænkning om kabelproblematikken (nr. 974/
83, side 23) vil sådan modtagning langt ud over
de pågældende stationers dækningsområde un-
der anvendelse af høje antenner og følsomt
udstyr ikke kunne påregnes opretholdt i fuldt
omfang, når de frekvenser, der er tildelt Dan-
mark, tages i anvendelse.

Dette vil især gælde ved tilkomsten af de
hjælpesendere, som vil blive nødvendige ud
over hovedsenderne, og ved evt. programmæs-
sigt uafhængige, lokale tv-sendere.

Fællesantennebranchen har altid været vi-
dende om disse forhold, og orientering herom
er i skriftlig form siden 1970 givet af P&T til
såvel fællesantennebranchen som til de enkelte
fællesantenneejere i forbindelse med ansøgning
om oprettelsestilladelse for anlæggene, og ori-
enteringen er anført i den udsendte brugstilla-
delse i henhold til fællesantennebekendtgørel-
sen.

Problemet vil ikke opstå i de områder af
landet, der er dækket af den sammenhængende
frekvensplan. Her er der netop taget hensyn til
modtageforholdene i nabolandet. Imidlertid
kan man få problemer i områder, der ligger så
langt fra de udenlandske stationers dæknings-
område, at signalstyrken er meget svag. I en
række tilfælde vil de gener, der måtte fore-
komme, teknisk kunne afhjælpes med et mere
avanceret modtageudstyr i fællesantennean-
læggenes hovedstationer. Desuden vil udnyt-
telsen af de muligheder for langdistancefrem-
føring af udenlandsk tv via kabler og radiokæ-
der, som mediekommissionen har anbefalet i
sin betænkning nr. 4 (bet. 974/1983) betyde, at
problemerne ikke behøver at få betydning i
praksis for fællesantenneanlæggene.

III.3 Planlægning af et nyt
landsdækkende tv-sendernet

P&T gennemførte i tiden 1965-68 et studie-
projekt for at give en økonomisk, teknisk, tids-

og personalemæssig vurdering af etablering og
drift af et sendernet i UHF-området. Projektet
er siden blevet opdateret.

Der er foretaget beregninger med både 16 og
18 UHF-stationer.

De 16 UHF-stationer er vist på et kort side
24. For at opnå fuld amtsregional dækning
skal to yderligere stationer tilføjes ved hen-
holdsvis Viborg og Roskilde.

Anlægsudgifterne for et tv-2 sendernet med
16 hovedsendere (og et antal hjælpesendere) er
beregnet til omkring 500 mio. kr. (alle priser er
1983-priser og excl. moms).

Et sendernet med 18 stationer (med hjælpe-
sendere) vil koste ca. 560 mio. kr.

De årlige driftsudgifter vil for et 16 statio-
ners net udgøre ca. 19 mio. kr., mens et 18
stationers net vil koste ca. 20 mio. kr. årligt.

Med en afskrivningsperiode på 10 år og en
forrentning på 9%, vil den årlige udgift til af-
skrivninger og forrentning udgøre ca. 78 mio.
kr. for et net med 16 stationer og ca. 87 mio. kr.
for et net med 18 stationer. De første to hoved-
stationer vil kunne være driftsklare efter to år,
og såfremt de tættest befolkede områder dæk-
kes først, vil 95% af befolkningen kunne mod-
tage tv-2 tre år efter, at etableringen er påbe-
gyndt. Da der i høj grad er et sammenfald mel-
lem de tættest befolkede områder og de egne af
landet, hvor det er muligt at modtage uden-
landsk tv, kunne det overvejes at begynde ud-
bygningen af et tv-2-net i de områder, hvor det i
dag ikke er muligt at modtage udenlandske tv,
(jfr. overvejelseskapitlet, s. 115ff).

Etablering af et fuldstændigt tv-2 sendernet
skønnes at ville tage ca. 4'/i år, vel og mærke
efter at stationsplaceringerne er endeligt fast-
lagt og godkendt. Godkendelsesproceduren
skønnes maksimalt at ville vare Vi år.

I samme tidsrum kan endvidere etableres
endnu en kanal (tv-3) også i UHF-området. Da
man i vidt omfang kan benytte sig af tv-2's
stationsfaciliteter, vil en tv-3 kanal prismæs-
sigt kun koste ca. 40% af udgifterne til den
ovenfor angivne tv-2 kanal, dvs. ca. 200 mio.
kr.

Helt adskilt fra de anførte udgifter vil anven-
delsen af UHF-båndet nødvendiggøre, at fjern-
seerne skal etablere UHF-modtageantenner til
antagelig 1000 kr. pr. stk., svarende til omkring
800 mio. kr. for landet som helhed.

Da programfremføring er integreret i P&T's
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landsomfattende radiokædenet, afholdes an-
lægsudgifterne hertil af P&T. Den årlige leje af

de nødvendige kredsløb vil være ca. 10 mio. kr.
for et 16 stationers net.

Anlægsudgifter
UHF modtageantenner
Samlede etablerings-
omkostninger

Driftsudgifter
Afskrivning og forrentning
Programfremføring til
senderstationerne
Løbende udgifter i alt

Nøgletal for et UHF-sendernet
16 sendere

mio.kr.
500
800

ca. 1.300

19
78

10
ca. 107

18 sendere
mio.kr.

560
800

1.360

20
87

11
118

III.4 Radio/tv-satellitter
En yderligere udbygning af tv-kanalantallet

kan ske ved hjælp af radio/tv-satellitter. Inden
for dette system kan der etableres indtil fem
nye danske programkanaler.

Ud fra de i dag tilgængelige oplysninger kan
der ikke siges noget sikkert om, hvor lang tid
det vil tage at etablere et sådant satellitsystem,
men i hvert fald er det givet, at det vil tage
mere end fem år. Prismæssigt vil det være
meget nærliggende at anvende de tal, man
opererer med i forbindelse med den svenske
forsøgssatellit, Tele-X.

Her regner man med en etableringsudgift på
1.250 mio. kr. for én satellit; men for at få et
operationelt system, er det nødvendigt med tre
satellitter, og der må regnes med en levetid
begrænset til ca. syv år. Der skal være to
reservesatellitter, hvoraf den ene er i satellitba-
nen og den anden klar til opsendelse. I øvrigt
henvises til mediekommissionens behandling
af NORDSAT-projektet i 1981 (bet. nr. 936/
81), særligt side 16 om antenneudgifterne og
side 28 om tv-2 ved hjælp af NORDSAT.

Der er derfor ingen tvivl om, at en lands-
dækkende tv-kanal for Danmarks vedkom-
mende etableres både billigere og hurtigere ved
hjælp af et UHF-sendernet end ved opbygning
af et dansk satellitsendersystem.

III.5 Kabelmuligheden
De tekniske anlægs- og driftsudgifter ved et

sendernet kan naturligvis reduceres, hvis man
nøjes med at etablere senderne, så kun de
tættest befolkede områder af landet dækkes.
Det skønnes, at man for halvdelen af udgif-
terne ved den fulde landsdækning ville kunne
dække ca. 95% af befolkningen. Egentlige be-
regninger af modeller med reduceret dækning
er dog ikke foretaget.

Hvis man tænker sig at anvende en kommu-
nikationssatellit til fordeling af tv-programmer
i Danmark, vil udgiften til selve satellitten
blive langt mindre end ved en radiosprednings-
satellit som foran beskrevet. Imidlertid er ud-
gifterne på modtagersiden ca. 100 gange større
end ved den direkte sendende satellit, dvs. af
størrelsesordenen V2 mio. kr. pr. modtagersta-
tion, hvilket gør denne løsning uinteressant.

Såfremt det påtænkte landsomfattende for-
delingsnet (landsdækkende integreret bred-
bånd) for fremføring af tv-programmer til fæl-
lesantenneanlæg etableres, vil det naturligvis
være muligt også at fordele et dansk tv-2
program gennem dette net. Men programmet
vil kun kunne nå frem til de fjernseere, der er
tilsluttet et fællesantenneanlæg, forudsat dette
anlæg igen er tilsluttet fordelingsnettet, jfr. i
det hele bet. nr. 974/83 og specielt side 50 f.
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om tv-2's økonomiske aspekter, set i relation til
kabeludbygningen.

Samtidig kan det oplyses, at regeringen
netop har iværksat en planlægningsfase om-
kring kabeludviklingen. Forinden denne er af-
sluttet den 1. november 1983, kan der ikke siges
noget sikkert om kabeludbygningens tidsmæs-
sige forhold. De seneste opgørelser, baseret på
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oplysninger fra antennebranchen, viser, at
mens der er etableret 1,2 mio. tilslutningsmu-
ligheder i fællesantenneanlæg, er tilslutnings-
procenten i gennemsnit ca. 70%. Det vil sige,
at mindre end halvdelen af landets fjernseere
på nuværende tidspunkt er tilsluttet et fælle-
santenneanlæg.



Kapitel IV
Juridiske forhold omkring nye tv-kanaler

Da lov nr. 421 af 15.juni 1973 om radio- og
fjernsynsvirksomhed giver Danmarks Radio
eneret til ved hjælp af radioanlæg at sprede
lyd- og billedprogrammer, der er bestemt til
modtagelse af almenheden, vil et tv-2 kun
kunne oprettes gennem en lovændring eller
med hjemmel i en ny lov. I forbindelse hermed
må det forventes, at der fastsættes mere eller
mindre detaljerede regler om styring og orga-
nisationsform (jfr. nærmere nedenfor under
kapitel VIII: Kommissionens overvejelser,
punkt 7.3.)

Der kan også være grund til at forvente
regler om de pligter, der skal opfyldes af et tv-
2. Der kan her henvises til den gældende
radiolovs § 7, stk. 1, hvorefter Danmarks Ra-
dio har til opgave at udsende radiofoni- og
fjernsynsprogrammer, der omfatter nyhedsfor-
midling, oplysning, underholdning og kunst;
der skal ved programlægningen lægges afgø-
rende vægt på hensynet til informations- og
ytringsfriheden, og der skal i programudbud-
det tilstræbes den størst mulige alsidighed.

Også mange udenlandske radiolove pålæg-
ger - med forskellige formuleringer - radiofoni-
erne en pligt til at lægge vægt på alsidighed,
nøjagtighed og upartiskhed. Efter den hol-
landske radiolov skal programmerne dække
både kultur, information, uddannelse og un-
derholdning, og ifølge den østrigske radiolov
skal der gives bred information til offentlighe-
den om alle vigtige politiske, økonomiske og
kulturelle emner samt om sport; radio og tv
skal være med til at formidle kendskab til og at
fremme kunst og videnskab, og der skal tilby-
des let underholdning.

Sikkerheden for, at sådanne regler efterle-
ves, beror i vid udstrækning på organisations-
strukturen. Danmarks Radio er - i lighed med
adskillige udenlandske radiofonier - en offent-
lig forvaltningsmyndighed med det samme
over- og underordnelsesforhold, som findes

inden for den offentlige forvaltning i øvrigt.
Det indebærer bl.a., at den overordnede in-
stans kan give bindende tjenestebefalinger til
den underordnede, og at der kan ske en delega-
tion af beføjelser samme vej. Klager over den
underordnede kan normalt indbringes for den
nærmest overordnede. Lignende beføjelser og
pligter i en selvejende institution eller f.eks. et
aktieselskab kan fastsættes i en koncessions-
ordning eller efter samme principper som de
gældende normer inden for det private er-
hvervsliv.

Under alle omstændigheder vil afgørelser
vedrørende programlægningen henhøre under
et øverste organ - radioråd, direktion, besty-
relse - som kan delegere sine beføjelser til andre
organer, og til hvilket der kan klages over
f.eks. bestemte programmer eller programlæg-
ningen i mere bred almindelighed. Det ansvar,
der i denne sammenhæng påhviler de forskel-
lige organer inden for radiofonien, betegnes
som programansvaret.

Det er normalt fastsat i lovgivningen, om det
endelige programansvar ligger hos institutio-
nens øverste organ, eller om dette handler
under ansvar over for eksempelvis en minister.
Efter den danske radiolov har radiorådet den
endelige administrative afgørelse i sager, der
vedrører Danmarks Radios programvirksom-
hed, men radiorådets afgørelser i anledning af
klager over bestemte programmer eller pro-
gramserier, der er udsendt af Danmarks Ra-
dio, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes
for radionævnet. Lignende klageorganer findes
i adskillige udenlandske radiolovgivninger.

Især hensynet til at skabe en ensartet praksis
taler for, at kun ét nævn har kompetence til at
træffe afgørelse i klagesager vedrørende elek-
troniske mediers programmer.

Da radiofonier har samme forpligtelse som
andre massemedier til at respektere ytringsfri-
hedens retlige grænser, kan overskridelse heraf
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medføre et juridisk ansvar , som består dels af
et erstatningsansvar og dels af et strafansvar.
Med hensyn til erstatningsansvaret indeholder
mange radiolovgivninger regler om, at det kan
gøres gældende mod institutionen som sådan,
således at det ikke er nødvendigt at sagsøge
enkeltpersoner; jfr. for Danmarks vedkom-
mende radiolovens § 23, hvorefter Danmarks
Radio er erstatningsansvarlig for skade, der
retsstridig forvoldes ved institutionens radio-
foni- og fjernsynsudsendelser, men i et vist
omfang kan søge regres hos skadevolderen.

Med hensyn til strafansvaret for radio- og
fjernsynsudsendelser bygger de fleste lande -
herunder Danmark - på almindelige strafferet-
lige principper, hvorefter strafansvar kan gøres
gældende mod enhver, der forsætligt har pro-

duceret et indslag eller medvirket til udsen-
delse af et program, som indeholder en over-
trædelse af straffelovgivningen; undtagelsesvis
er uagtsomhed nok til at medføre strafansvar.

Det skal i denne forbindelse specielt bemær-
kes, at Sverige som det eneste nordiske land
har indført en ansvarsordning, som er næsten
identisk med den, der gælder for den trykte
presse, dvs. med et enkeltmandsansvar for en
særlig programleder og ansvarsfrihed for alle
medvirkende. Den danske presselovs ansvars-
system, som i princippet fritager alle andre end
redaktøren og forfatteren for ansvar, finder
kun anvendelse på de her i riget trykte periodi-
ske skrifter og således ikke på radio- og fjern-
synsudsendelser.
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Kapitel V
Reklamefinansiering

Med henblik på at udrede forholdet mellem
reklamer og medierne har mediekommissionen
nedsat en arbejdsgruppe vedr. reklamer (jfr.
bilag 9). Et af de gennemgående emner i debat-
ten om et øget dansk udbud af tv har været
spørgsmålet om finansieringsformen, herunder
reklamefinansiering. I den forbindelse har ar-
bejdsgruppen drøftet de hovedspørgsmål, der
rejser sig ved at indføre reklamer i dansk tv.

I det følgende fremlægges en række beskri-
velser og beregninger vedrørende tv-reklamer,
som er tilvejebragt i forbindelse med arbejds-
gruppens og kommissionens drøftelser om re-
klamefinansiering af tv. Arbejdsgruppens og
kommissionens overvejelser og vurderinger af
tv-reklamer og konsekvenserne ved at indføre
tv-reklamer er der redegjort for i kapitel VIII
om kommissionens overvejelser.

Behandlingen af tv-reklamespørgsmålet om-
fatter alene reklamer i landsdækkende tv-ka-
naler. Det kan være reklamer alene i den
nuværende kanal, i såvel den nuværende som i
en ny kanal og alene i en ny kanal. Derimod er
ikke behandlet spørgsmålet om at indføre re-
klamer i regionalt eller lokalt tv. Ligesom det
er forudsat, at der fortsat ikke er reklamer i
radioen.

En meget stor vanskelighed ved behandlin-
gen af reklameproblemerne har været, at der
mangler et tilstrækkeligt solidt fundament for
overvejelserne. Forskningen på området er
spredt og giver ikke megen vejledning for en
drøftelse af tv-reklamen og dens konsekvenser
i praksis. Desuden mangler et dækkende stati-
stisk grundmateriale om dansk reklame, delt
op,så det kan bruges til holdbare slutninger
om, hvad der vil ske, hvis reklamemønsteret
ændres gennem indførelse af tv-reklame. Der-
for er man i meget vid udstrækning henvist til
usikre skøn.

På baggrund af den offentlige debat om tv-
reklamer har arbejdsgruppen nærmere be-
handlet følgende problemkredse:

- tv-reklamer og tv-finansiering
- tv-reklamer og mediestrukturen
- tv-reklamer og det danske erhvervsliv
- tv-reklamer og forbrugerne
- regulering og organisation af tv-rekla-

mer
- tv-reklamer og programsammensæt-

ningen.
I dette kapitel er behandlet de fem første

problemkredse.

V. 1 Tv-reklame
Tv-reklamen fremtræder på skærmen som

korte indslag ('spots') å 5-60 sekunders varig-
hed som reklame for varer og tjenesteydelser.
De enkelte indslag er kostbare at producere,
set i forhold til sendetiden, og de kræver fan-
tasi og præcision for at fange opmærksomhe-
den i konkurrencen med de øvrige spots.

Det er forbundet med store vanskeligheder
at vurdere produktionsomkostningerne for de
enkelte reklamespots. Dels er der store prisfor-
skelle efter indhold og længde, dels indgår de
ofte som en del af en samlet markedsføring af
et produkt, hvor omkostningerne ikke kan
fordeles på de enkelte medietyper. Det får
betydning for nogle af de skøn, der kan anlæg-
ges på reklamefinansiering af tv-produktion.

Reklamer placeres oftest i reklameblokke,
dvs. samlede indslag af reklamer å 4-5 minut-
ters varighed, hvor de enkelte reklamer fylder
5-60 sekunder. Blokkene kan placeres forskel-
ligt i forhold til sendetid og programmer, og
denne placering får betydning både for rekla-
mens mulige indvirkning på programlægnin-
gen og for indtægtsmulighederne ved tv-re-
klame.

De kan placeres uden for den egentlige sen-
detid, samlet i en enhed forud for program-
merne, almindeligvis op til programstarten.
Denne form kendes fra biografreklamerne,
men er nu ikke særlig brugt i fjernsynet, fordi
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sendetiden de fleste steder er udvidet til at
omfatte så store dele af dagen, at tiden før
udsendelsernes begyndelse ikke er attraktiv,
set fra et reklamesynspunkt. Der vil ikke være
et tilstrækkelig stort publikum.

Blokkene kan i stedet placeres i særlige
programflader inden for den egentlige sende-
tid. Denne model kendes fra vesttysk tv, hvor
de to reklamebærende kanaler (ARD og ZDF)
på hverdage har hver W2-2 timers programfla-
der med reklamer i tidsrummet mellem kl. 17
og 20. Der afvikles 4-5 reklameblokke å fem
minutter. Blokkene er anbragt mellem under-
holdningsudsendelser eller andre udsendelser
af lettere karakter samt regionale udsendelser,
og de omrammes af nyhedsudsendelser. I
begge kanaler er slutpunktet for reklameperio-
den en tv-avis.

En anden form bruges i f.eks. hollandsk tv.
Inden for tidsrummet kl. 20 til 23.30 afvikles i
hver kanal tre blokke å fem minutter op til og
lige efter nyhedsudsendelser, hvor seertallet
erfaringsmæssigt er højt. I reklame-tv-bestem-
melserne i Holland er længden af en reklame-
blok direkte fastsat til mindst fem minutter. I
Holland fremgår det i øvrigt af de trykte pro-
grammer, hvornår der er reklamer, og i de to
tyske kanaler oplyses ved indblænding af en
fortekst, at der nu kommer reklame. Reklame-
blokke er den eneste tilladte form for tv-rekla-
mer i bl.a. Frankrig, Holland, Schweiz, Vest-
tyskland og Østrig.

I flere lande bringes reklamerne i selve pro-
grammerne i det, der kaldes naturlige pauser.
De bringes som spots, dvs. korte blokke, 2-3
minutter. Det kan være mellem akterne i et
skuespil eller satserne i en koncert, men begre-
bet 'naturlige pauser' kan let udvikle sig til
arrangerede pauser, der skabes i selve pro-
gramproduktionen.

Mængden af indslag kan dog begrænses ved,
at der fastsættes et maksimalt antal reklame-
minutter pr. time og pr. dag. I det finske
reklamefjernsyn, MTV, må højst vises ni mi-
nutters reklame pr. time, og reklamerne må
højst beslaglægge 15% af sendetiden. MTV
sendte i 1981 ca. 890 timer tv, heraf ca. 125
timer tv-reklamer, svarende til 14%. Det en-
gelske ITV må højst vise IV2 minut tv-rekla-
mer pr. time og højst 90 minutter om dagen.

En anden reklameform er sponsor-program-
mer, dvs. egentlige tv-programmer, produceret

for én eller flere annoncørers regning. Ofte er
der indlagt reklamer for i forvejen udvalgte
annoncører, men sponsor-programmer kan
også være såkaldte prestige-programmer, hvor
reklamen indskrænker sig til en meddelelse
om, hvem der har betalt programmet. Prestige-
programmer kan være af høj kvalitet og er en
særlig - og kostbar - form for påmindelsesre-
klame.

I de fleste europæiske lande - deriblandt alle
de ovennævnte - er sponsor-programmer ikke
tilladt. Det skyldes bl.a., at grænsen mellem
reklame og program bliver udflydende, og pro-
grammet i for stor udstrækning virker som en
bevidst forstærkelse af reklameeffekten.

V.2 Tv-reklamer og tv-finansie-
ring

I debatten om tv-2 er fremkommet meget
forskellige vurderinger af mulighederne for at
finansiere et dansk tv-2 ved tv-reklamer. Som
belæg er dels henvist til udenlandske erfarin-
ger, dels til indtægtsskøn, baseret på det for-
ventede konkurrenceforhold mellem tv-rekla-
mer og annoncer i de trykte medier, filmrekla-
mer og trafikreklamer i Danmark.

Nedenfor er forsøgt opstillet en række over-
slag over indtægtsmuligheder ud fra de samme
udgangspunkter. Som det gælder for de hidtil
fremkomne overslag er også her tale om vidt-
gående skøn. Det skyldes, at de udenlandske
erfaringer i vidt omfang afspejler en konkur-
rencesituation mellem tv-reklamer og andre
reklamer, en mediestruktur, en prispolitik
samt sendebestemmelser for tv-reklamer m.v.,
som ikke nødvendigvis vil kunne genfindes i
Danmark. Desuden har en vurdering af den
fremtidige konkurrencesituation på det danske
reklamemarked efter indførelse af tv-reklamer
meget få faste holdepunkter.

Bortset fra Belgien, Norge, Sverige og Dan-
mark har samtlige vesteuropæiske lande rekla-
mer i deres tv-kanaler. Tv-reklamernes betyd-
ning som indtægtskilde er meget varierende.
Det eneste tv-system i Vesteuropa, som er fuldt
reklamefinansieret, er ITV i Storbritannien. I
størstedelen af de vesteuropæiske tv-kanaler
med reklamer er reklameindtægternes andel af
de samlede indtægter gennemgående væsentlig
mindre. Som det fremgår af tabel 1, ligger den
typisk mellem 25-50%.
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Tabel 1

Forskellige udenlandske tv-kanalers indtægter 1981 eller 1980/81 fordelt på indtægtskilder

Licens
%

Reklamer
%

Andet1

%
lait

%

Finland
YLE
MTV

Frankrig
A2

Holland
NOS

Irland
RTE

Island

Italien
RAI

Schweiz
SSR

Storbritannien
BBC
ITV

Vesttyskland
Bayern (ARD)
ZDF

Østrig
ORF

75,6

44,0

69,0

41,3

66,7

63,4

72,7

99,0

75,7
57,0

55,0

22,02)
93,5

52,1

25,0

48,3

33,3

26,4

23,1

100,0

19,4
38,0

36,0

2,4
6,5

3,9

6,0

10,4

-

10,2

4,2

1,0

4,9
5,0

9,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

Kilde: Materiale fra økonomisymposium i EBU.
1) Ud fra materialet kan ikke ses, om indtægterne fra andre kilder er opgjort netto eller brutto.
2) Det statsejede finske tv-selskab (Oy Ylesradio Ab-Yle) sender ikke tv-reklamer. Indtægten ved tv-reklamer vedrører afgifter fra det
selvstændige, reklamebærende tv-selskab OY Mainos TV (MTV) for køb af sendetid i de 2 tv-kanaler.

Reklameindtægternes andel af de samlede
indtægter i de enkelte lande kan ikke tages som
udtryk for tv-reklamernes maksimale fmansie-
ringsevne. I samtlige lande er fastlagt bestem-
melser for reklamer i tv, som regulerer udbud-
det. De omfatter bl.a. bestemmelser om sende-
tidslængden, reklamernes placering inden for

bestemte tidsrum, reklamernes form (blokke/
spots/sponsorvirksomhed) og sendedage. Ved
at lempe eller helt afskaffe sådanne bestemmel-
ser vil det være muligt at øge indtjeningen ved
tv-reklamer. I skema 1 (side 32) er gengivet en
oversigt over sendebestemmelser i en række
vesteuropæiske lande.
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I nogle lande ville indtjeningen kunne øges
uden at ændre bestemmelserne for udsendelse
af tv-reklamer men alene ved at priserne sættes
op. Det gælder bl.a. i Holland og Vesttyskland,
hvor efterspørgslen efter tv-reklametid betyde-
ligt overstiger udbuddet. I disse to lande - som
i en række andre - er priserne på tv-reklamer
ikke i første række markedsbestemt, men fast-
sat efter godkendelse i et politisk organ.

Mediepolitiske, erhvervspolitiske og forbru-
gerpolitiske hensyn kan begrunde, at priserne
på tv-reklamer holdes under markedsprisen
som f.eks. i Holland. Her holdes tv-reklame-
prisen nede dels for at give mindre annoncører
adgang til at købe tv-reklamer dels af hensyn
til de trykte mediers reklameindtægtsmulighe-
der.

Et overslag over indtægtsmulighederne ved
tv-reklamer i dansk tv kan foretages på to
principielt forskellige måder. Enten kan man
gå ud fra den nuværende samlede reklameom-
sætning og på grundlag af udenlandske erfa-
ringer over, hvor stor en andel tv-reklamen
udgør af den samlede reklameomsætning,
skønne over den forventede tv-reklameomsæt-
ning i Danmark. Eller man kan man tage
udgangspunkt i prisen for et 30 sekunders
reklameindslag pr. 1000 seere og på grundlag
af et sæt forudsætninger om antal seere og
antal sendeminutter pr. år beregne tv-rekla-
meindtægten.

I begge tilfælde ender man med et skøn over
tv-reklameomsætningen. I dette tal indgår an-
noncørernes udgifter til reklamesendetid (tv-
kanalens/kanalernes reklameindtægter), pro-
vision til reklamebureauer og ved den første
beregningsmetode endvidere produktionsom-
kostninger. Ud fra et tv-finansieringssyns-
punkt er det alene tv-kanalens reklameindtæg-
ter, som er af interesse. Da bureauprovisionen
(og produktionsomkostningerne) erfarings-
mæssigt udgør 20-25% af den samlede tv-
reklameomsætning, fremkommer et skøn over
reklameindtægterne ved at reducere tv-rekla-
meomsætningen med 20-25%. Ud af rekla-
meindtægter skal der ud over udgifter til pro-
gramproduktion og -afvikling afholdes udgif-
ter til administration og markedsføring af tv-
reklamerne. Beløbsmæssigt vil det sidste
skønsmæssigt efter almindelig erfaring udgøre
10-20 mio. kr.

V.2.1 Tv-reklameomsætningen som en
andel af den samlede reklameomsæt-
ning.

I de vesteuropæiske lande foretages tilbage-
vendende opgørelser over det samlede rekla-
meforbrug, fordelt på medietyper på årsbasis.
Ifølge en opgørelse fra 1979 udgjorde tv-rekla-
meforbruget 5-20% af det samlede reklamefor-
brug i syv vesteuropæiske lande (Finland,
Frankrig, Holland, Schweiz, Storbritannien,
Vesttyskland og Østrig). Holland havde den
laveste andel og Storbritannien den højeste.

Den seneste opgørelse over reklameforbru-
get i Danmark stammer fra 1978 og er foreta-
get af Institut for afsætningsøkonomi ved Han-
delshøjskolen i København. Opgørelsen viste,
at det samlede reklameforbrug udgjorde 1,22%
af bruttonationalproduktet (BNP). Efter de
foreløbige beregninger var BNP i 1982 i Dan-
mark 468,4 mia. kr. Forudsættes det, at rekla-
meforbrugets andel af BNP er uændret fra
1978 til 1982, udgjorde det samlede reklame-
forbrug i 1982 ca. 5,7 mia. kr.

Ud fra dette kan det beregnes, hvordan
reklameindtægterne ville være i Danmark,
hvis mønsteret er det samme som i de omtalte
syv lande. Yderpunkterne af mulighederne
ville i 1982 blive 300 mio. kr. (5% som i
Holland) og 1.100 mio. kr. (20% som i Storbri-
tannien). Disse tal skal reduceres med 20-25%
(bureauprovision og produktionomkostninger)
for at give det beløb, der ville være til rådighed
til tv-produktion med de to forudsætninger.

Da det ikke kan vides, hvor stor en procent-
del af den samlede reklameomsætning, tv-re-
klamen faktisk ville have i Danmark, siger
tallene ikke, hvad det ville være muligt at få
ind i reklameindtægter. De understreger blot
spændvidden i de skøn, man får, når man
lægger udenlandske erfaringer til grund.

Flere af de syv ovennævnte lande adskiller
sig fra Danmark på væsentlige punkter, bl.a.
med hensyn til befolkningstal. Tages udgangs-
punkt i et nærtstående land som Finland, ud-
gjorde tv-reklamen i 1981 9% af reklameom-
sætningen, og det niveau har den holdt sig på
over en årrække. Beregnet som ovenfor ville en
tilsvarende andel i Danmark i 1982 have givet
513 mio.kr., der skal reduceres med 20-25%
for at give nettoprovenuet. Heller ikke dette tal
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giver dog et sikkert udtryk for de potentielle
danske muligheder, fordi reklamestrukturen i
de to lande ikke er identisk, bl.a. udgør rekla-
meomsætningen en større andel af BNP
(1,7%) i Finland end i Danmark.

V.2.2 Kontaktprisen for tv-reklame
Prisen på tv-reklamer opgives normalt i pri-

sen for et 30-sekunders indslag. Prisvariatio-
nerne mellem de enkelte lande er betydelige, og
i de enkelte lande sker der en omfattende
prisdifferentiening efter en lang række krite-
rier. Prisdifferentieringen er primært begrun-
det i forskelle i seertallet på forskellige tids-
punkter i løbet af dagen, ugen og året.

Som eksempler kan nævnes:
- Sendetidens placering i løbet af dagen.

Priserne er som regel højst i tidsrummet
17.30-22.30, hvor seertallet erfaringsmæs-
sigt er størst. Særlig tidspunkterne lige før
og efter nyhedsudsendelsen først på afte-
nen er attraktive. Visse selskaber har op til
en halv snes forskellige priser., afhængig af
tidspunkt på dagen.

- Ugedag.
Priserne for de samme tidsintervaller er
normalt ens ugens fem første dage, hvori-
mod der kan forekomme særlige priser for
henholdsvis lørdage og søn- (og hel-
ligdage, hvor tv-forbruget falder anderle-
des. F.eks. er tv-forbruget generelt højere
lørdag eftermiddag end ugens øvrige efter-
middage.

- Måned.
I sommerperioden og omkring årsskiftet
kan priserne være lavere end i den øvrige
del af året, hvor tv-forbruget er større.

- Reklamens form.
I lande, hvor der både er reklameblokke
og reklamespots, er spots dyrest, idet der
ikke er samme sandsynlighed for seerfra-
fald ved et spot som ved en reklameblok.

- Antal produkter.
Ved annoncering for flere produkter i
samme reklameindslag kan priserne for-
højes.

- Rabatter.
Priserne kan nedsættes for nye annoncø-
rer.
Priserne kan nedsættes i forbindelse med
en annoncørs reklamekampagne, hvor an-

noncøren køber en reklamepakke med
mindre attraktive sendetider.
Priserne kan nedsættes for store annoncø-
rer.

- Andre prisreduktioner.
Almennyttige reklameindslag kan være
gratis eller til reducerede priser.

Ved sammenligning af priserne for rekla-
meindslagene på forskellige tidspunkter ved
forskellige seertal anvendes prisen pr. 30 se-
kunders reklameindslag pr. 1000 seere. Denne
pris benævnes kontaktprisen.

I tabel 2 er gengivet kontaktpriserne for tv-
reklamer i en række vesteuropæiske lande.

Tabel 2:

Kontaktprisen pr. 1000 seere pr. 30 sekunders
reklameindslag i vesteuropæiske lande 1981.

Finland
Frankrig
Holland
Storbritannien
Vesttyskland
Østrig

Danske kr.*)
40

25-30
50

25-30
25-30
35-40

Kilde: 'Survey of Tv-advertising in Europe' . C A C P . Brüssel. 1C>K1
(kopieret).

*) Omregnet til danske kroner med valutakurserne 18. april 1983.

Da kontaktpriserne i de enkelte lande er
afhængig af konkurrenceforholdet mellem tv-
reklamer og andre reklamer i de respektive
lande, den førte prispolitik for tv-reklamer,
sendebestemmelserne og landenes samlede
prisniveauer, har det ikke noget selvstændigt
formål at lægge de udenlandske kontaktpriser
til grund ved beregninger af de potentielle
indtægter ved reklamer i dansk tv.

Tv-reklamer i et landsdækkende dansk tv vil
blive en konkurrent til reklamerne i de andre
landsdækkende medier - i første række mærke-
vareannonceringen - hvorfor prisdannelsen på
tv-reklamer vil hænge sammen med priserne
på reklamer i de landsdækkende dagblade og
magasiner. Et rimeligt udgangspunkt for et
overslag over en tv-reklame-omsætning i Dan-
mark vil derfor være priserne på annoncer i
disse to medietyper.

Almindeligvis sammenlignes priserne på re-
klamer i forskellige medier ved kontaktpriser.
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For tv opgøres kontaktprisen som nævnt som
prisen for et 30 sekunders indslag pr. 1000
seere og for de trykte medier som prisen for 1/2
sides dagbladsannonce eller 1/1 sides 4-farvet
magasinannonce pr. 1000 læsere. Februar 1983
var den gennemsnitlige kontaktpris for en 1/2
sides dagbladsannonce på en hverdag 43,87 kr.
og for en 1/1-sides 4-farvet magasinannonce
30,42 kr. (begge tal excl. moms og incl. rekla-
mebureauprovision).

Forudsættes det, at de årlige driftsudgifter
til en ny tv-kanal beløber sig til 600 mio. kr.
(jfr. side 88), skal tv-reklameomsætningen
være 700 mio. kr. årligt, hvis kanalen skal være
100% reklamefinansieret. Af de 700 mio. kr.
går 600 mio. kr. til tv-kanalen, og 100 mio. kr.
vedrører bureauprovision.

På dette grundlag er det beregnet, hvor høj
kontaktprisen pr. 1000 seere for et 30 sekun-
ders indslag skal være for, at en ny tv-kanal
kan blive 100% reklamefinansieret. I beregnin-
gerne er det forudsat, at der må vises tv-

reklamer i en dansk tv-kanal i 20 minutter pr.
dag alle årets dage i form af 3-4 blokke. Blok-
kene forudsættes at ligge fra kl. 18.00-19.30.
Dette svarer til vesttysk tv, hvor der dog ikke
bringes reklamer på søn- og helligdage. Med
hensyn til seertallet på den reklamebærende
kanal er det forudsat, at de vil svare til halvde-
len af seertallet på Danmarks Radios tv-kanal
ved seks tv-frekvensundersøgelser i 1978 og
1979. Disse tal er akkumulerede, hvorfor de
overvejende sandsynligt vil overvurdere seer-
tallet. Endelig er der forudsat et 100% salg af
tv-reklamerne.

Herudfra nås frem til, at der skal en kon-
taktpris pr. 1000 seere på 110-120 kr. til for at få
en reklameomsætning på ca. 700 mio. kr. (sva-
rende til en reklameindtægt på ca. 600 mio. kr.
efter fradrag for bureauprovision).

Den beregnede kontaktpris ligger betydeligt
over kontaktprisen for en 1/1-sides dagblads-
annonce, og kontaktprisen for en 1/1-sides
magasinannonce, og denne prisrelation svarer

Tabel 3

Tv-reklameforbrug og -indtægt ved tv-reklame på forskellige sendetider i én tv-kanal

Sendetid
for

tv-reklamer

19.15-22.00

18.00-19.30

18.00-20.05

Placering
af blokke

1 blok fra
19.25-19.30

3 blokke fra
20.00-22.00
i alt

4 blokke fra
18.00-19.30

3 blokke fra
18.00-19.25
1 blok fra
20.00-20.05
i alt

Antal
seere
1000

350

775

350

350

775

Kontaktpris 60 kr.
pr. 30 sekunders

tv-reklame pr.
1000 seere

XV-
reklame-
forbrug

mio.kr.

75,6

502,2
577,8

302,4

226,8

167,4
394,2

XV-
reklame-
indtægt

mio.kr.

482,5

252,5

329,2

Kontaktpris 45 kr.
pr. 30 sekunders

tv-reklame pr.
1000 seere

XV- TV-
reklame- reklame-
forbrug indtægt

mio.kr. mio.kr.

56,7

376,7
433,4 361,9

226,8 189,4

170,1

125,6
295,7 246,9
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ikke til prisrelationen i en række vesteuropæi-
ske lande. Det normale er, at kontaktprisen for
en 30 sekunders tv-reklame ligger under kon-
taktprisen for 1/1-sides dagbladsannonce og
over kontaktprisen for 1/1-sides 4-farvet maga-
sinannonce. Samtidig ligger den beregnede
kontaktpris langt over de udenlandske kon-
taktpriser. I den forbindelse skal dog bemær-
kes, at danske kontaktpriser i almindelighed er
højere end udenlandske.

I arbejdsgruppen har det på grundlag af
kontaktpriserne for dagblads- og magasinpres-
sen været nævnt, at en kontaktpris på 60,- kr.
pr. 1000 seere vil være en mulig kontaktpris for
reklamer i dansk tv. For at belyse indtægtsmu-
lighederne ved denne kontaktpris er nedenfor
foretaget tre beregninger med forskellige for-
udsætninger om reklamesendetider. Samme
beregninger er gennemført med en kontaktpris
på 45 kr. Ved beregningerne er der anvendt
samme forudsætninger med hensyn til seertal
og antal reklamer og antal reklameblokke pr.
dag som i den første beregning.

Beregningerne i tabel 3 kan kun betragtes
som et skønsmæssigt groft mål på mulighe-
derne for reklameindtægter i dansk tv.

Til sammenligning med resultaterne i tabel 3
er i tabel 4 gengivet tv-reklameindtægterne i en
række vesteuropæiske lande i 1981.

Tabel 4:
TV-reklameindtægterne 1981 i en række vest-
europæiske lande.

mio. kr. *)
Finland 435
Frankrig 2032
Holland 592
Irland 212
Schweiz 483
Storbritannien 8263
Vesttyskland 4403
Østrig 556

Kilde: 'Summary of the answers to the questionnaire tv-adverti-
sing' EGTA, Hilversum, 1982, (kopieret).
*) Omregnet efter valutakurserne 18. april 198.3.

V.3 Tv-reklamer og mediestruk-
turen

Reklameindtægter udgør en væsentlig del af
indtægtsgrundlaget for de trykte medier.

Ifølge mediekommissionens betænkning om de
trykte mediers økonomi og beskæftigelse (bet.
nr. 972/1983) udgjorde reklameindtægterne
46% af dagspressens bruttoomsætning, 17,8%
af magasinpressens, 100% af distriktspressens,
43,6% af fagpressens og 100% af reklametryk-
sagernes bruttoomsætning i 1980. På grund af
den meget betrængte økonomi for ikke mindst
dagspressen kan selv små ændringer i rekla-
meindtægterne få stor betydning for de trykte
mediers fremtid. Et af de mest centrale spørgs-
mål i debatten om reklamer i dansk tv har
derfor været, hvilke konsekvenser det vil få for
den samlede mediestruktur.

Det samlede reklameforbrug i 1982 er tidli-
gere anslået til 5,7 mia. kr. Reklameforbruget
har i de seneste 10-15 år udvist en vigende
tendens, målt som en andel af BNP, bl.a. som
følge af den økonomiske afmatning.

Reklameforbrugets konjunkturfølsomhed
afspejler sig også i, at reklameforbruget, målt
som andel af BNP, steg i de vestlige lande i de
første årtier efter anden verdenskrig i takt med
den samlede velstandsstigning. I samme pe-
riode indførte en lang række af de vesteuropæi-
ske lande tv-reklamen som et nyt reklameme-
dium. Også dette forhold antages af nogle at
have været en medvirkende årsag til det sti-
gende forbrug af reklame.

Resultatet af disse udviklingstendenser har
været, at indførelsen af tv-reklamerne kunne
gennemføres uden større og gennemgribende
konsekvenser for de øvrige reklamebærende
medier. Som en yderligere forklaring på, at tv-
reklame har kunnet introduceres uden større
følger for reklameomsætningen i de øvrige
reklamebærende medier, er blevet anført, at
udgifterne til tv-reklamer er blevet frigjort fra
andre afsætningsfremmende foranstaltninger
end reklamevirksomheden. Pengene er taget
fra de direkte salgsomkostninger og rabatter.

I udenlandske undersøgelser foreligger visse
indikationer på, at tv-reklamen endog har
medført en vækst i det samlede reklamefor-
brug og dermed også averteringen i andre
medier. Undersøgelserne er imidlertid spredte
og ikke-systematiske, så grundlaget for at
drage konklusioner må betegnes som meget
usikkert.

Ved indførelse af reklamer i landsdækkende
danske tv-kanaler må det bl.a. ud fra uden-
landske erfaringer forudses, at der i tv primært
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vil blive reklameret for produkter og tjenester
(mærkevarer), der markedsføres over hele lan-
det. Ændringen i konkurrenceforholdene på
reklameområdet vil derfor i første omgang
berøre de medier, som i dag indeholder lands-
avertering.

Konsekvenserne for de øvrige medier kan
analyseres på to måder. For det første ud fra de
udenlandske erfaringer vedrørende indførelse
af tv-reklamer og vedrørende fordelingen af
reklameforbruget på medier. Men sammenlig-
ningsmulighederne mellem danske og uden-
landske forhold sætter dog ret snævre grænser
for, hvor meget de udenlandske erfaringer kan
bruges. For det andet ud fra den nuværende
reklameaktivitet i Danmark. Ved at under-
søge, i hvilke medier de produkter annonceres,
som kan tænkes markedsført i tv-reklamer,
kan man få et indtryk af, hvilke medier som vil
få reduceret reklameomsætningen. På grund af
de ret få oplysninger, der foreligger om rekla-
meområdet, er de reelle analysemuligheder
dog begrænsede.

I det følgende er det forsøgt at beskrive
konsekvenserne ved tv-reklamer for de enkelte
medietyper.

V.3.1 Dagblade
Dagbladenes andel af reklameforbruget i

1978 var 32%. Ved uændret andel i 1982 skulle
det med en samlet beregnet reklameomsætning

på 5,7 mia. kr. give et reklameforbrug for
dagbladene på 1.825 mio. kr. Opgørelser fra
Danske Dagblades Forening (DDF) viser
imidlertid, at reklameforbruget for dagblads-
annoncerne i 1982 beløb sig til 1.534 mio. kr.

I Danmark findes ikke nogen egentlige
landsdækkende dagblade. Af dagbladene har
de to formiddagsblade den største geografiske
spredning (jfr. Dansk Media Indeks 1982).
Annoncørerne er derfor nødsaget til at annon-
cere i flere dagblade for at opnå nogenlunde
landsdækning.

Der foretages ingen systematiske opgørelser
af dagbladsannoncernes fordeling på produk-
ter eller annoncører. Gallup udarbejder et an-
nonceindeks, fordelt på såvel annoncører som
produkter, men det omfatter alene annoncø-
rer, som abonnerer på Gallups indeks. Indek-
set er ikke repræsentativt, hvilket fremgår af
en sammenligning mellem Dansk Fakta's mere
systematiske opgørelse over magasinannoncer-
nes fordeling på produkter og Gallups indeks.

Dagbladsbranchen har til mediekommissio-
nen udarbejdet et skøn over overflytninger af
dagbladsannoncer til tv-reklamer. Efter bran-
chens opfattelse er det en anvendelig metode at
tage udgangspunkt i en vurdering af omsæt-
ningen på tekstsideannonceområdet, som for
en stor dels vedkommende, og navnlig i hoved-
stadsområdet, består af landsannoncer.

Det skal dog bemærkes, at opdelingen på
landsannoncer/lokalannoncer ikke umiddel-

Tabel 5: Annonceomsætning i 1982 (incl. bureauprovision)

Københavnske dagblade
+ Jyllands-Posten
Stiftstidenderne
Frdb.Amts Avis, Jydske Tidende
Vestkysten

Provinsaviser
Oplag under 36.000

Samlet
annonce-

omsætning
mio.kr.

725

451

358

Heraf
tekstside-
annoncer
mio.kr.

367

265

175

Heraf
skønnet
lands-

annoncer
- % -

65

35

25

Heraf
skønnet

landsann.
mio.kr.,
som kan

overflyttes
til reklame-tv

239

93

44

I alt 1.534 807 125 376
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bart svarer til en opdeling mellem reklamer,
som kan tænkes overflyttet til tv. Der kan
forekomme lokalannoncer, som meget vel kan
være attraktive for et reklame-tv, ligesom der
modsat findes landsannoncer, som ikke er det.
Men sondringen landsannoncer/lokalannon-
cer er det nærmeste, man kan komme en
relevant sondring med de foreliggende opgø-
relser.

Tabel 5 giver opdelingen i 1982 i følge
DDF's annoncestatistik. I tallene er inkluderet
provision til reklamebureauer.

Som udtryk for det tab, dagspressen kom-
mer til at lide, er det mest relevant at se på
annonceomsætning excl. bureauprovision.
Den udgjorde for landsannoncer .317 mio. kr. i
1982. Dette beløb er på de givne forudsætnin-
ger den maksimale, potentielle nedgang, dag-
bladene kan få ved indførelse af reklame-tv.

Det må i denne forbindelse påpeges, at der er
en mulighed for, at en del af den nuværende
lokale detailhandelsannoncering ved indførel-
sen af reklame-tv kan tænkes omlagt til lands-
dækkende annoncering. Dette galder specielt
for butikskædernes vedkommende. Det kan
give en yderligere nedgang.

Den omstændighed, at nogle landsdæk-
kende annoncer er uegnede til tv, samt at en vis
annoncemængde antagelig under alle omstæn-
digheder vil være påkrævet som supplement til
en tv-annoncering, indebærer, at nedgangen i
dagbladenes reklameindtægter næppe vil ud-
gøre mere end halvdelen af det nævnte tal, ca.
160 mio. kr. Efter branchens opfattelse vil det
ikke være rimeligt at foretage yderligere forsøg
på at kvantificere tabet, før der foreligger en
afklaring af, hvilke forudsætninger der kan
gøres vedrørende sendetidens omfang og pla-
cering samt prispolitikken, der vil blive anlagt i
et eventuelt reklame-tv.

V.3.2 Magasinpressen
Magasinpressens andel af det samlede rekla-

meforbrug udgjorde i 1978 4,0%, hvilket vil
svare til ca. 230 mio. kr. i 1982 ved en samlet
reklameomsætning på 5,7 mia. kr. Den sam-

lede annonceomsætning i 1982 for medlemmer
af Dansk Magasinpresses Udgiverforening var
på ca. 190 mio.kr. Skønsmæssigt ligger den
samlede annonceomsætning for magasinprisen
10% højere.

Af Dansk Media Indeks (senest 1982) frem-
går, at magasinpressen i det væsentligste er
landsdækkende. Tv-reklamen er derfor umid-
delbart en konkurrent til magasinannoncen.
Magasinpressen er det eneste trykte medium i
Danmark, hvor der foretages en mere systema-
tisk opgørelse af annoncernes fordeling på pro-
dukter og brancher. I tabel 6 findes en oversigt
over fordelingen i 24 magasiner i 1982.

I samme tabel gives en oversigt over tv-
reklamernes fordeling på produkter i Finland,
Irland, Storbritannien og Vesttyskland. På
grund af forskelle i registreringsmetoder er der
en vis usikkerhed knyttet til sammenlignelig-
heden. Alligevel må der siges at være en ud-
præget overensstemmelse mellem fordelingen
af tv-reklamerne i de fire lande og fordelingen
af magasinannoncerne på produkter i Dan-
mark. Da både magasinpressen og tv-reklamen
er landsdækkende, må det formodes, at det er
de samme produkttyper (mærkevarer), der
markedsføres i de to medietyper.

Efter magasinpressens vurdering vil der ske
en betydelig overflytning af reklame fra maga-
sinerne og ugebladene til tv. I pressebetænk-
ningen (bet.972/1983) er angivet, at der må
forventes et fald i oplaget på ca. 10% og et fald
i annoncesalget på ca. 50% ved indførelse af
reklamer i dansk tv samtidig med et øget
reklameudbud via satellit-tv. Alene satellit-tv
forventes at medføre en nedgang i magasinan-
noncerne i størrelsesordenen 15%.

Faldet i annoncemængden på ca. 50% er
skønnet ud fra en situation med reklame-tv,
som svarer til den hollandske model med hen-
syn til sendetid, sendebestemmelser og prisni-
veau.

I magasinbranchen er det dog opfattelsen, at
en større andel end de 50% vil kunne tænkes
overflyttet til tv-reklamer. Andelen er skøns-
mæssigt anslået til omkring 75%, som omfat-
ter tv-egnede landsannoncer. De resterende
25% vedrører bl.a. kuponannoncer og annon-
cer for annoncører, som ikke har et reklame-
budget af en størrelse, som tillader eller gør det
rationelt at annoncere i tv.

3 S



Tabel 6
Oversigt over tv-reklameforbrugets fordeling på produkter i

3 lande samt danske magasinannoncers fordeling på produkter

Føde- og drikkevarer

Beklædning

Boligudstyr,
husholdningsartikler

Kosmetik,
personlig hygiejne

Farmaceutiske produkter

Fritidsudstyr

Publikationer

Rejser og ferie

Biler og biludstyr

LandVhavebrug

Bank, forsikring og
realkredit

Andet (andre varer,
detailhandel, offentlig
information m.m.)

la i t

Finland
1981

%

30,8

2,9

14,5

7,4

1,1

3,9

6,4

1,6

4,6

0,6

4,3

21,9

100,0

Irland
1980/81

%

39,4

3,2

16,3

5,9

2,6

-

2,5

3,1

5,3

3,4

7,1

11,2

100,0

Storbritannien
1978

%

36,5

1,6

14,6

7,5

3,0

6,1

3,4

2,7

4,6

0,2

2,5

17,3

100,0

Vesttyskland
1978-82

%

29,8

4,1

19,6

16,3

5,0

-

-

13,6

-

-

5,0

6,7

100,1

Danmark
1982

%

31,5

6,2

16,9

8,2

6,3

3,5

1,5

1,2

4,5

0 9

3,2

16,1

100,0

Kilder: Finland : 'MTV annual report 1981'.
Irland : 'Radio Telefis Eireann 1981'.
Storbritannien : ITV 'Facts and Figures 1979', ITCA.
Vesttyskland : ZDF-Werbefernsehen, 1983.
Danmark : 'Dansk Fakta' 1982.
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V.3.3 Fagblade og tidsskrifter
Fagbladenes og tidsskrifternes andel af re-

klameomsætningen i 1978 var 6,6%, svarende
til ca. 375 mio. kr. i 1982 ved en samlet
reklameomsætning på 5,7 mia. kr. Fagbladene
er specielt attraktive for annoncører, som vil
henvende sig til en speciel målgruppe. Deri-
mod er de mindre velegnede for annoncører,
som sigter mod et bredt marked.

Fra fagbladsbranchen forudser man, at an-
nonceomsætningen kan blive påvirket på to
måder ved indførelse af tv-reklamer i dansk tv.
Dels forventer man en vis nedgang i annonce-
mængden som følge af, at nogle af annoncø-
rerne begynder at reklamere i tv og dermed
generelt får færre penge til at reklamere i andre
medier. Dels forventer man et fald i annonce-
omsætningen på grund af, at en række mere
almene annoncer flyttes over til tv. I den for-
bindelse er bl.a. blevet nævnt annoncer for
banker, forsikringsselskaber og biler. Alt i alt
skønnes det, at 50-75 mio. kr. af annonceom-
sætningen kan tænkes at falde bort ved indfø-
relse af tv-reklamer i dansk tv.

V.3.4 Distriktsblade
Distriktsbladene, der er 100% reklamefi-

nansierede, havde i 1978 14% af reklameom-
sætningen, hvilket omregnet til 1982 giver ca.
800 mio. kr.

Med den begrænsede geografiske distribu-
tion er distriktsbladene først og fremmest af
interesse for de lokale annoncører og specielt
detailhandelen. I forbindelse med tv-reklamer
må det forudses, at kun et begrænset antal
annoncører i lokalbladene vil have økonomi-
ske muligheder og fordele af at flytte annonce-
ringen over til reklame-tv. Det vil da i første
række dreje sig om detailkædeforretninger.

En anden overflytning, som vil finde sted, vil
ske indirekte ved, at producenternes annonce-
tilskud til de detailhandlende til reklamer i
distriktsbladene vil blive indskrænket. I stedet
vil producenter reklamere direkte i tv.

Fra branchen forudses en meget begrænset
overflytning på 5-10 mio. kr. i forbindelse med
indførelse af reklamer i tv. Dette skyldes, at
distriktsbladene sigter på mindre lokalområ-
der.

V.3.5 Tryksagsreklamer
Tryksagsreklamen udgjorde 29% af rekla-

meomsætningen i 1978, beregnet til 1.655 mio.
kr. i 1982. Der foreligger ingen danske under-
søgelser af tryksagsreklamens fordeling på
produkter, som gør det muligt nærmere at
vurdere, i hvilket omfang det er attraktivt for
annoncørerne at overflytte annoncering fra
tryksagsreklamen til tv-reklamen.

Med henvisning til, at tryksagsreklamen i
Norge, Sverige og Danmark alle har en meget
høj andel af reklameforbruget i forhold til de
vesteuropæiske lande generelt, er det i debat-
ten blevet fremført, at specielt tryksagsrekla-
meforbruget vil blive formindsket i forbindelse
med indførelse af reklame-tv (jfr. tabel 7).
Imidlertid har Holland og Schweiz, som begge
har reklame-tv, tryksagsreklameandele, som
stort set svarer til de skandinaviske.

En indførelse af tv-reklamer vil først og
fremmest slå indirekte igennem på tryksagsre-
klamen, ved at tryksagsreklameforbruget vil
blive reduceret som følge af, at en række pro-
ducenter vil flytte dele af deres reklamebudget
fra annoncetilskud til detailleddet til egne tv-
reklamer. I den forbindelse er blevet na?vnt, at
mængden af tryksagsreklamer gennem de se-
neste årtier er steget så meget, at læserne er
blevet overmættede, og det enkelte reklame-
budskab dermed har fået sværere ved at
trænge igennem.

På denne baggrund kan tv-reklamen være et
muligt og attraktivt alternativ for tryksagsan-
noncørerne. Heroverfor er blevet anført, at tv-
reklamen og tryksagsreklamen er fundamen-
talt forskellige reklamemedier, og at de ikke
umiddelbart kan erstatte hinanden. Således er
informationsmulighederne i en tryksagsre-
klame betydelig større end i en tv-reklame.

Som det fremgår heraf er det praktisk talt
umuligt at skønne over overflytningen fra
tryksagsreklamer til tv-reklamer. Helt skøns-
mæssigt er den sat til 175 mio. kr. i tabel 8 som
rundt regnet 10% af tryksagsreklameomsæt-
ning.

V.3.6 Film- og lysbilledreklame
Biografreklamens andel af det samlede re-

klameforbrug var i 1978 relativt begrænset
(0,8%, svarende til ca. 45 mio. kr. i 1982).
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Ud fra en vurdering af, at en væsentlig del af
biografreklamen indeholder mærkevarerekla-
mer, som er tv-egnet, må det umiddelbart
forventes, at en del af biografreklamen vil blive
overflyttet til tv. Imidlertid skal det tages i
betragtning, at biografpublikummet for en an-
noncør kan udgøre en særlig målgruppe, idet
det væsentligst består af de yngre aldersgrup-
per. Derfor må det forudses, at kun en mindre

del af filmreklamerne vil blive overflyttet til tv.
Indtægterne fra biografreklamen udgør en

så begrænset del af biografernes indtægts-
grundlag, at en overflytning af reklamerne til
tv vil være uden betydning for biograferne. De
frygter derimod den konkurrence, der ligger i,
at et udvidet tv-udbud vil optage mere af
publikums tid og medføre dalende biografbe-
søg. Men dette pres vil komme uafhængigt af
reklamerne.

Tabel 7



V.3.7 Trafikreklamen
(Udendørsreklamer)

Trafikreklamens andel var i 1978 1,8%, hvil-
ket svarer til ca. 100 rnio. kr. i 1982.

Trafikreklamen er til en vis grad karakteri-
seret ved ikke at kunne henvende sig til en
veldefineret målgruppe. Som reklamemedium
har den derfor lighedspunkter med tv-rekla-
men, og tv-reklarnen vil kunne erstatte trafik-
reklamer i en række tilfælde. Det gælder bl.a.
busreklamer og reklamer på stationer. Et skøn
antager, at 35 mio. kr. kan overføres til tv-
reklame.

V.3.8 Sammenfatning
Norsk Reklame-Statistikk forerøg i 1980 en

undersøgelse over mærkevare- og landsannon-
cering i 72 dagblade og 17 magasiner samt hos
to filmdistributører og tre plakatreklamedistri-
butører.

Sat i forhold til det samlede reklameforbrug
udgjorde den registrerede mærkevare- og
landsannoncering ca. 25%. Tallet må skønnes

at være i underkanten, idet undersøgelsen kun
vedrørte et udvalg af blade og distributører. I
forhold til reklameforbruget i de fire medie-
grupper udgjorde den optalte mærkevare- og
landsannoncering ca. 40%. Anvendt på den
danske reklameforbrugsundersøgelse fra 1978,
opregnet til 1982-tal, giver det en mærkevare-
og landsannoncering i dagblade, magasiner,
film- og lysbilledreklame og trafikreklame på
880 mio. kr. eller 700 mio. kr. excl. bureaupro-
vision og produktionsomkostninger på ca.
20%.

På baggrund af arbejdsgruppens overvejel-
ser er i tabel 8 forsøgsvis foretaget et skøn over,
hvor stor en andel af reklameforbruget i de
enkelte medier i 1982 der kan forventes over-
flyttet til tv-reklamer. Det understreges, at der
alene er tale om skøn, som dog i videst muligt
omfang er baseret på vurderinger fra eksperter
fra de berørte medietyper. På den anden side
må det forbehold også tages, at netop de på-
gældende medier selv kan være tilbøjelige til at
skønne i overkanten.

Denne skønsmæssige opstilling kan også
tages som et skøn over det potentielle reklame-

Tabel 8:

Dagblade
Magasiner
Fagblade og tidsskrifter
Distriktsblade
Andre publikationer
Annoncering i alt
Tryksagsreklame
Film- og lysbilled-reklame
Trafikreklame
Udstillinger
Andre reklamemidler
Ufordelte administrationsomkostninger

I alt

Beregnet
reklame-
forbrug
1982 *)

mio.kr.

1.825
230
375
800

^ . 3 0
3.460
1.650

15
105
80
85

275

5.700

Reklame-
forbrug

1982.
Oplyst el.
skønnet af
brancherne

mio.kr.

1.534
ca. 200
ca. 400
ca. 800

Reklameforbrug
som kan tænkes

overført

mio.kr.

160
170

50-75
5-10

10

175
10
35

*) Beregnet på grundlag af oplysninger om reklameforbrugets fordeling på medietyper i 1978, det samlede reklameforbrugs andel af BNP i
1978 samt det foreløbige BNP 1982. Kilden til de 2 første sæt oplysninger er reklameforbrugsopgørelsen 1978, foretaget af Institut for
Afsætningsøkonomi ved Københavns Handelshøjskole.

42



provenu, der vil være til rådighed for tv-rekla-
mer i Danmark. Den giver et lidt andet resultat
end beregningerne ovenfor, og den er naturlig-
vis også behæftet med betydelig usikkerhed.

V.4 Tv-reklamer og det danske
erhvervsliv

I februar 1981 kunne ca. 29% af seerne af de
danske seere se vesttysk-tv med reklamer. I en
nær fremtid vil samtlige danske seere have
mulighed for at se tv-reklamer på deres fjern-
syn enten i kabelfremførte udenlandske udsen-
delser, i udsendelser fra kommunikationssatel-
litter eller i udsendelser fra radio/tv-satellitter.

Fra dele af det danske erhvervsliv er udtrykt
bekymring for udsigten til en situation, hvor
udenlandske firmaer har adgang til at mar-
kedsføre deres varer og tjenester i tv-reklamer
på det danske marked, mens langt størstedelen
af de danske virksomheder ikke vil have et
økonomisk og markedsmæssigt grundlag for at
reklamere i de samme kanaler.

Resultatet af de ulige muligheder for at
anvende tv-mediet i markedsføringen på det
danske marked forudses at blive en ændring i
konkurrenceforholdene mellem udenlandske
og danske virksomheder til ugunst for de dan-
ske. Det vil give negative konsekvenser for den
danske økonomi, beskæftigelsen og valutasitu-
ationen.

For at forhindre denne udvikling finder man
det nødvendigt, at der indføres tv-reklamer i
dansk tv, så danske virksomheder på lige fod
med udenlandske kan bruge tv-reklamer i mar-
kedsføringen.

I det følgende er det forsøgt vurderet, hvor-
ledes de eventuelle ændringer af konkurrence-
forholdene vil blive for de forskellige vare- og
virksomhedstyper.

Blandt de mest reklamerede vare- og tjene-
stegrupper i vesteuropæisk tv er der tre grup-
per inden for de typiske mærkevareområder.
Det er levnedsmiddelområdet, det kemisk/tek-
niske område (kosmetik, personlig hygiejne,
vaske- og rengøringsmidler) samt drikkevarer.
Inden for disse tre dagligvaregrupper findes
både nationale og internationale mærkevarer.

Karakteristisk for mærkevarer inden for
dagligvareområdet er, at forbrugerne har en
meget begrænset loyalitet over for det enkelte

mærke. I den situation kan tv-reklamer være
udslaggivende for varevalget.

Danske Reklamebureauers Branchefor-
ening har i en undersøgelse fra 1981 forsøgt at
belyse udenlandske tv-reklamers indflydelse
på afsætningen af 14 mærkevarer i Danmark.
Undersøgelsen prætenderer ikke at være nogen
endelig dokumentation for tv-reklamernes ef-
fekt på forbruget, men er alene et pilotprojekt.

Undersøgelsen vedrører afsætningen af 14
mærkevarer, fordelt på fem dagligvaregrupper
i henholdsvis Sønderjylland og Nordjylland.
Samtlige 14 varer var reklameret i vesttysk tv.
De sønderjyske forbrugere havde således haft
mulighed for at se reklameindslagene, mens de
nordjyske forbrugere ikke havde haft lejlighed
til det. Pilotprojektet nåede frem til, at 12 af de
14 mærkevarer havde en større markedsandel i
Sønderjylland end i Nordjylland, men under-
søgelsen er desværre for begrænset til, at der
kan drages videregående slutninger af den.

Mærkevarereklamer i udenlandsk tv vedrø-
rer ikke kun dagligvareområdet, men også
langvarige forbrugsgoder. Reklameindsatsen
samler sig her omkring biler og biltilbehør,
møbler, radio og tv, husgeråd, husholdnings-
maskiner samt hårde hvidevarer. Uden for det
egentlige vareområde er følgende områder be-
tydelige annoncører i udenlandsk tv i dag:
Fritidsområdet (medier, plader, kassetter, rej-
ser m.m.), pengeinstitutter og forsikringssel-
skaber samt kædebutikker og varehuse.

To hensyn gør sig specielt gældende i forbin-
delse med en vurdering af tv-reklamer og det
danske erhvervsliv. For det første de beskæfti-
gelsesmæssige konsekvenser og for det andet
de betalingsbalancemæssige konsekvenser.
Med hensyn til de beskæftigelsesmæssige kon-
sekvenser er fremført, at en røkke af de inter-
nationale produkter, som reklameres i uden-
landsk tv, produceres i Danmark. For denne
type produkter vil modtagelse af udenlandske
tv-reklamer i Danmark ikke medføre en ugun-
stig ændring i konkurrencesituationen. Det
samme gælder for de få danskejede virksomhe-
der, som allerede reklamerer i udenlandsk tv.

Dette vil derimod kunne blive tilfældet for
de mærkevarer, som produceres i Danmark og
fortrinsvis sælges på hjemmemarkedet i kon-
kurrence med internationale mærkevarer som
reklameres i tv.

For så vidt angår de betalingsbalancemæs-
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sige konsekvenser, er det først og fremmest
virksomheds-ejerforhold, som er afgørende.
Her kan det ikke udelukkes, at de udenlandske
tv-reklamer kan have en negativ betalingsba-
lance-effekt.

For at de omtalte ændringer i konkurrence-
forholdet indtræffer, skal to forudsætninger
være opfyldt. For det første, at de danske seere
rent faktisk ser udenlandsk tv og udenlandske
tv-reklamer. For det andet, at de udenlandske
tv-reklamer påvirker de danske seeres for-
brugsadfærd.

Det første spørgsmål er behandlet i kapitel
VIII. I denne forbindelse skal alene bemærkes,
at der er en formodning om, at de danske seere,
som vil se på de kommende udenlandske tv-
kanaler, vil komme til at se mere reklame-tv,
end seere af tysk tv gør i dag, allerede fordi
reklamehyppigheden i disse kanaler er højere
end i de tyske, som kun vil sende tv-reklame
mellem 17.30-20.00. Det kan dog ikke udeluk-
kes, at flere tv-reklamer vil medføre den mod-
satte effekt, således at nogle seere vil skifte
kanal under reklameindslag.

Med hensyn til de udenlandske reklamers
påvirkning af danske seere skal bemærkes, at
disse indslag ikke er produceret med specielt
sigte på de danske forbrugere. Det er derfor
ikke på forhånd givet, at en reklame i uden-
landsk tv vil have en afsætningsfremmende
effekt på det danske marked. Det miljø og de
holdninger, som en reklame afspejler, kan
være fremmede eller virke direkte negativt, så
reklamen virker mod sin hensigt.

Efter reklamebranchens erfaringer er pro-
dukttypen af afgørende betydning for, om den
samme tv-reklame har en tilfredsstillende ef-
fekt i flere forskellige lande. For en række
produkttyper er det muligt at foretage en inter-
national markedsføring, og det sker i dag bl.a.
inden for drikkevarerne, hvor de samme slo-
gans, film og annoncer går igen fra land til
land. Det er opfattelsen inden for reklame-
branchen, at markedsføringen i stigende grad
vil blive international. Dog vil ikke alle pro-
dukttyper kunne markedsføres ved internatio-
nale kampagner. De kulturelle og sociale for-
skelle kan være for store mellem de enkelte
lande. Det gælder eksempelvis inden for føde-
vareområdet og personlig hygiejne.

Arbejdsgruppen har også drøftet konse-
kvenserne for dansk erhvervsliv af reklamer i

dansk tv. I forbindelse hermed er det blevet
nævnt, at tv-reklamer sammenlignet med an-
dre reklameformer er dyre. Prisforskellen
dækker over, at tv-reklamen erfaringsmæssigt
er et meget effektivt markedsføringsmiddel.
Dog er det ikke alle produkttyper, som mest
effektivt markedsføres ved tv-reklamer.

TV-reklamens styrke ligger på tre områder.
Den er effektiv til introduktion af nye varer,
den er god til demonstration af varer, og den
kan give varen et image. Men med den begræn-
sede information, som kan formidles i tv-rekla-
mer, kan den ikke altid stå alene, men må
følges op i andre medier. Et tilfredsstillende
udbytte af tv-reklamen kan derfor kræve, at en
virksomhed ikke alene køber tv-reklametid,
men også annonceplads til opfølgning i trykte
medier. Såvel sammenhængen mellem tv-re-
klame og opfølgningen i andre medier som tv-
reklamens forventede relative høje pris vil
medføre, at adskillige danske virksomheder
ikke har et tilstrækkeligt reklamebudget til at
udnytte tv-reklamemuligheden eller udnytte
den effektivt.

Dette kan forrykke konkurrenceforholdet
mellem store og små mærkevareproducerende
virksomheder, mellem producenter af mærke-
varer og detaillister og mellem kædebutikker
og de mindre detailhandlende. I alle tilfælde vil
forskydningen være til ugunst for de sidst-
nævnte. Samtidig kan det blive vanskeligere
for nye danske virksomheder at etablere sig på
et produktområde, hvor tv-reklamen er et væ-
sentligt markedsføringsmiddel. Omkostnin-
gerne ved introduktionen kan blive for store.
Som konsekvens af disse ændringer forventer
flere medlemmer, at reklamer i dansk tv vil
medføre en tendens til koncentration inden for
det danske erhvervsliv.

I et dansk tv med reklamer vil ikke alene
komme reklamer fra danske virksomheder,
men også fra udenlandske. Det er på forhånd
umuligt at skønne over omfanget af de uden-
landske virksomheders reklamering i dansk tv.
Det vil formodentlig i første række dreje sig
om virksomheder fra vore nabolande samt
store internationale selskaber. I vidt omfang er
der nok tale om de samme virksomheder, der
står bag de reklamer i udenlandsk tv, som har
skabt frygten for ugunstige ændringer i kon-
kurrencestrukturen, medmindre der indføres
reklamer i dansk tv.
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V.5 Tv-reklamer og forbrugerne
Diskussionstemaerne i debatten om tv-re-

klamer og forbrugernes politik må betegnes
som varianter af den generelle reklamedebat.
Det nye ved tv-reklamedebatten er, at den
drejer sig om indførelse af et nyt reklameme-
dium, herunder hvilke konsekvenser det vil få
for forbrugerne. Kommissionen har i sin be-
handling af emnet udelukkende set på de tv-
specifikke forhold i forbindelse med reklamer.

Længden på en tv-reklame ligger gennemgå-
ende mellem 20-30 sekunder. Inden for dette
tidsrum er kun plads til en meget begrænset
mængde oplysninger. Der er tale om oplysnin-
ger, som seerne ikke ved, hvornår kommer og
ikke har mulighed for selv at opsøge eller
fastholde.

TV-reklamen er derfor ikke særlig velegnet
som formidler af konkrete forbrugeroplysnin-
ger. Den holdning deles af fagfolk fra reklame-
branchen og forbrugerbevægelsen. Til forbru-
geroplysning er de trykte reklamer mere veleg-
nede. Der er dog én undtagelse, og det er ved
demonstration af et produkts anvendelse og
udseende, hvor tv-reklamen har en af sine
åbenbare fordele.

Imidlertid tillægges informationsværdi i tv-
reklamer forskellig vægt. Fra en afsætnings-
synsvinkel er tv-reklamens informationsværdi
og forbrugeroplysende egenskaber af sekun-
dær betydning i forhold til dens afsætnings-
fremmende egenskaber. Blandt forbrugere
vurderes reklamer ikke alene ud fra deres in-
formative indhold, men også ud fra deres un-
derholdningsværdi og ud fra æstetiske syns-
punkter.

En central problemstilling i debatten om tv-
reklamer har været, hvilke afledede virkninger
de vil give. Særlig interesse har knyttet sig til
spørgsmålet om, hvorvidt der kan forventes
udløst prismæssige virkninger for de produk-
ter, der vil blive reklameret for. Det er umuligt
at give et klart svar herpå, fordi der vil være
virkninger, der går mod hinanden, og hvor det
kan være svært på forhånd at skabe klarhed
over, hvilke virkninger der er stærkest.

Som tidligere nævnt må det forventes, at de
reklamerende firmaer vil indskrænke deres re-
klameaktiviteter, f.eks. annoncering i de trykte
medier, direkte salgsarbejde m.v. Det må dog
antages, at der vil ske en nettoforøgelse af den
samlede reklameindsats. Den typiske virksom-

hed arbejder ikke med et fast reklamebudget,
men forventes at benytte de reklamemulighe-
der, tv byder, til en samlet øget indsats af
reklame. Det er ligeledes klart, at en virksom-
hed kun vil afholde udgifter til tv-reklame i
håb om at få pengene igen - mindst.

Hvor pengene skal komme fra afhænger af
mange ting: Efterspørgslen efter det pågæl-
dende produkt, konkurrencesituationen, virk-
somhedens position på markedet, osv. Noget
entydigt svar kan derfor ikke gives.

Den virksomhed, der vælger at benytte sig af
tv-reklame, vil typisk være et større firma, ofte
en producent af en kendt mærkevare, i konkur-
rence dels med nogle få jævnbyrdige mærkeva-
reproducenter dels med mindre virksomheder.
Som illustrerende eksempel kan vælges vaske-
pulver. Der er nogle få jævnbyrdige mærker på
markedet, men derudover eksisterer en del
mindre kendte produkter, der først og frem-
mest satser på prisbillighed. Ved adgang til tv-
reklame må det antages, at de store selskaber
vil benytte sig af dette middel - mens det er
uden for de små firmaers rækkevidde.

Når de store virksomheder vil anvende tv-
reklame, er det i håb om at øge deres salg. At
forbruget af vaskepulver skulle stige nævne-
værdigt af den grund er næppe troligt. De store
vil søge at tage markedsandele fra hinanden -
hvilket erfaringsmæssigt er svært - og fra de
små. Umiddelbart vil de afholdte reklameom-
kostninger ikke kunne motivere en prisforhø-
jelse for de kendte mærker, da prisforskellen til
billigmærkerne ikke må blive tor stor. En mu-
lig prismæssig virkning kan indtræffe på føl-
gende måde:

Ved at de opreklamerede mærker får sikret
sig en så stærk position i husmødrenes bevidst-
hed, at de kan tåle en større prisforskel til
billigmærkerne. Ved at tv-reklame kan tendere
mod stærkere koncentration.

Som yderpunkt kunne man tænke sig, at de
små mærker ikke kunne overleve - hvilket dog
er lidet sandsynligt. En stærkere koncentration
kan tænkes at resultere i mindre intensiv pris-
konkurrence - men det modsatte kan også
tænkes, nemlig at priskonkurrencen skærpes,
når nogle få storproducenter søger at erobre
markedsandele fra hinanden. Virkningen er
derfor usikker.

Når alle de store selskaber får øget deres
reklameomkostninger og dermed hele omkost-
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ningsniveauet, bliver de mindre motiverede til
at konkurrere hårdt på priserne.

Det skal i øvrigt bemærkes, at flere af de
potentielle tv-annoncører er store selskaber,
hvis prisfastsættelse er under opsigt fra mono-
poltilsynets side. Det er et spørgsmål, hvorvidt
tilsynet i givet fald vil godkende prisforhøjel-
ser, der er begrundet med en forøgelse af
omkostningsniveauet på grund af tv-reklame.

Nogen klar, almengyldig konklusion er ikke
mulig. Det må bedømmes som sandsynligt, at
for de fleste varer vil den enkelte virksomheds
reklameomkostninger dækkes ind via salgs- og
ikke prisforøgelser. Muligheden for prisstig-
ninger kan ikke udelukkes, men det vil da
navnlig være begrundet i, at tv-reklame kan
gøre det enkelte mærke mindre prisfølsomt.
Men muligheden for, at priserne i visse tilfælde
bliver lavere, end de ellers ville have været, kan
heller ikke udelukkes. Tendens mod stigende
salg og stærkere koncentration og dermed pro-
duktionsforøgelser i den enkelte virksomhed
kan tænkes at medføre produktionsøkonomi-
ske fordele.

Konklusionen må derfor blive, at som ho-
vedregel vil der indtræffe ingen eller minimale
prispåvirkninger. Der kan opstå visse prisstig-
ningsimpulser - men ikke i et sådant omfang, at
de siden hen vil kunne påvises, og under alle
omstændigheder af begrænset karakter.

Som ovenfor omtalt kan indførelse af tv-
reklamer medføre ændringer i konkurrence-
forholdet mellem de mindre detailhandlende
og de landsdækkende detailkæder til ugunst
for de første. Dette kan medføre en koncentra-
tion af detailhandelen såvel ejermæssigt som
geografisk.

For så vidt angår vareudbuddet i de enkelte
forretninger, må det forudses, at de tv-rekla-
merede mærkevarer vil finde vej til samtlige
detailforretninger inden for de enkelte bran-
cher, og det vil blive mindre udbredt end i dag,
at den enkelte forretningskæde markedsfører
sine egne mærkevarer. Tv-reklame vil således
betyde en styrkelse af mærkevareområdet.

V.6 Regulering og organisation
af tv-reklamer

I alle europæiske lande med reklamer i de
offentligt regulerede kanaler er reklamen poli-

tisk reguleret. Der er fastsat bestemmelser om
omfanget af reklamer, indholdet og oftest også
prispolitikken. I alle lande er der forbud mod
politisk og religiøs annoncering, og der gælder
særlige bestemmelser om reklamer, der retter
sig mod børn eller bruger børn i reklamerne.

Samtlige lande har aftaler eller koncessio-
ner, som regulerer reklamens indhold og form.
En række lande har direkte kontrolinstanser til
at overvåge, at reglerne overholdes. Det er
tilfældet i Frankrig, Holland og Storbritan-
nien. Sidstnævnte har en omfattende og re-
sourcekrævende kontrol med reklamerne helt
fra ide-stadiet til produktion og udsendelse. I
andre lande nøjes man med at lade reklamesel-
skabet have ansvaret.

En kodeks for eventuelle tv-reklamer i
dansk tv må ses i sammenhæng med de inter-
nationale overvejelser om kodeks for tv-rekla-
mer. Inden for et kortere åremål vil størstede-
len af de danske seere kunne modtage tv-
reklamer fra udenlandske kanaler via kabler
eller via radio/tv-satellitter. Den samme ud-
vikling vil finde sted i de øvrige vesteuropæiske
lande. I dag kan belgiske seere således modtage
tv-reklamer fra Frankrig, Holland, Luxem-
bourg, Storbritannien og Vesttyskland. En så-
dan situation gør rent nationale reklameko-
deks mere eller mindre illusoriske. Europarå-
det og EBU er i gang med at udarbejde
internationale regler for tv-reklamer, og også i
EF foregår overvejelser om tv-reklamer.

Organisatorisk findes flere forskellige mo-
deller for indslusning af reklametid og -penge i
programvirksomheden. Lande som Holland
og Schweiz har særlige tv-reklameselskaber,
der ejes af radioen, pressen og annoncørerne.
Frankrig har et selskab med staten som ho\ ed-
ejer, og den ene vesttyske kanal, ARD, ejer
datterselskaber i hver af de vesttyske delstater.
Disse datterselskaber står både for reklamerne
og for de programmer, der omgiver dem. Den
anden vesttyske kanal, 2'DF, har ligesom Øst-
rig og Island en egen afdeling, der forestår
reklamen.

I en række lande, bl.a. Frankrig, Holland,
Schweiz, Vesttyskland (ZDF), Østrig og Is-
land afgives overskuddet ved reklamevirksom-
heden direkte til tv-selskaberne. I Finland har
man et dobbelt forhold. Radiofonien, YLE, får
betaling for leje og sendetid, men tv-reklarne-
selskabet, OY Mainos Tv (MTV), leverer en vis
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mængde programmer til YLE. Hvert fjerde meselskabet hele den programflade, der inde-
program i finsk tv kommer fra MTV. holder reklamer, andre steder foretages koor-

Nogle tv-reklameselskaber producerer også dineringen i det tv-selskab, der udsender
tv-reklamer. Andre sælger kun reklametid, og reklamerne.
produktionen foregår andre steder. Program- Formidlingen mellem annoncørerne og tv-
koordineringen mellem reklameindslag og de reklameselskaberne sker oftest via reklamebu-
omliggende programmer foregår også efter for- reauer. I mange lande ydes rabatter til bureau-
skellige metoder. Nogle steder leverer rekla- erne.
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Kapitel VI
Tv-sening i Danmark 1974-1982

Tv-seningen på dansk tv har ikke forandret
sig i højere grad i årene fra 1974 til 1980 - når
der tages højde for de udsving, som beror på
sendetidsændringer og særlige OL-transmis-
sioner hvert fjerde år.

Tv-seningen kan karakteriseres ved stabilitet
- omkring én time dansk tv pr. dag (over 12 år)
på årsbasis.

Tallene for 1981 og 1982 bekræfter denne
konklusion. Helårstallene, hvert år baseret på
tre-ugers-undersøgelser, som AIM udfører for
Danmarks Radio, viser for 1981 1 t. 16 min. tv-
sening som dagligt gennemsnit, for 1982 1 t. 17
min. som dagligt gennemsnit. I 1980 var tallet
højere på grund af OL (11. 39 min), men i 1978
var det 1 t. 13 min. og i 1979 1 t. 21 min.

En måde at neutralisere forskelle i samlet
sendetid i de tre målte uger er at se på udnyttel-
sesgraden. Dette mål bliver 100%, hvis alle
over 12 år har set samtlige udsendelser i en
given periode*). Siden 1974 har udnyttelses-
graden svinget mellem 16,9% og 22,7%. I 1979
var den 19,2%, i 1980 20,5% og - viser de nye
tal - i 1981 var den 19,1% og i 1982 18,0%.

Udsvingene i seertid og udnyttelsesgrad i
1981 og 1982 er mindre end den måletekniske
usikkerhed, så resultatet må fortsat fortolkes
som et stabilt - hverken voksende eller fal-
dende - forbrug af dansk tv.

VI.l Forskellige befolknings-
gruppers tv-forbrug

VI.1.1 Kvinder og mænd
Der er ikke særligt store forskelle mellem

mænds og kvinders tidsforbrug på tv (jvf tabel
1).

*) Gennemsnitlig seertid divideret med total sendetid.

Som gennemsnit for alle syv dage ser mænd
et par minutter mere tv end kvinderne. Det
skyldes først og fremmest sportsudsendelsen
lørdag eftermiddag, men som det især fremgår
af 1982-tallene, ses også aftenudsendelserne på
hverdage lidt mere af mændene.

Til gengæld ser kvinderne noget mere tv på
hverdage før kl. 19.30 end mændene. F.eks.
har udsendelser fra Børne & Ungdomsafdelin-
gen (B&U-afdelingen) før kl. 19.30 i gns.
110.000 kvinder som seere, men kun 50.000
mænd (over 12 år, 1982).

Der er også kun små forskelle mellem
mænds og kvinders programvalg, forstået som
den relative tid, de bruger på hver afdelings
udsendelser. Mændene ser mere sport (12% af
seertiden) end kvinderne (7%). Kvinderne ser
mere børneprogrammer (4% af seertiden) end
mændene (2%) (1982-tal). For andre afdelin-
ger er forskellene ubetydelige. Det betyder
ikke, at mænd og kvinder i lige høj grad ser
hvert program, f.eks. tiltrækker visse serier
flere kvindelige seere, andre flere mænd. Men
på afdelingsniveau ophæver disse forskelle
stort set hinanden.

VI.1.2 Aldersgrupper
Det er velkendt, at tv-forbruget stiger med

alderen. Tallene for 1981 og 1982 er slået sam-
men, så oversigten i tabel 2 baserer sig på seks
ugers resultater.

Seertiden stiger jævnt fra de yngre i 20erne
til pensionisterne. Men teenagerne viser sig at
have lidt højere forbrug end de unge voksne.
Det skyldes de unges meget høje tv-forbrug i
weekenden, især om lørdagen. Det ekstra lør-
dagsforbrug af tv hos teenagerne ligger især før
kl. 19.30 - dvs. sportslørdagen.

Til hverdag (ma-fr) finder vi den klare al-
derssammenhæng: helt op til 50-års alderen er
det gennemsnitlige tv-forbrug under 1 time om
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Tabel 1: Tv-forbruget for mænd og kvinder (minutter pr. dag)

Ma-Fr. gns. pr. dag
Før kl. 19.30
Efter 19.30

la i t

Lørdag
Før kl. 19.30
Efter 19.30

I alt

Søndag
Før kl. 19.30
Efter 19.30

I alt

Hele ugen gns. pr. dag

Mænd

5
57

62

44
97

141

27
58

85

77

1981

Kvinder

7
56

63

38
100

138

28
52

80

76

Total

6
56

62

41
98

139

28
55

83

76

Mænd

9
54

63

41
108

149

38
53

91

79

1982

Kvinder

12
48

60

30
103

133

43
50

93

75

Total

10
51

61

35
105

140

41
51

92

77

Tabel 2:

Alder

Minutter pr. dag

Ma.- Fr. gns. pr.
Lørdag
Søndag

Hele ugen,
gns.pr.dag.

Tv-forbruget i aldersgrupper

13-19 20-29 30-39

dag 51
157
81

72

51
139
70

67

53
126
71

66

1981/82 (minutter.)

40-49 50-66

57
142
86

73

74
144
104

89

67-

83
131
112

94

Total

62
140
88

77

Basis: 6 ugers tv-sening 1981/82.

dagen, mens det hos pensionisterne er over 1
time og 20 min. i gennemsnit. I weekenden
haler de yngre ind på de ældre.

Disse forskelle i aldersgruppernes anven-
delse af tv viser sig også tydeligt, når vi ser på,
hvilke afdelinger de vier deres tv-tid. (Jfr. tabel
3).

Først lægger man mærke til, at halvdelen af
seernes tid bruges på fiktionsprogrammer (un-

derholdning, teater, musik - som tilsammen
dækker 37% afsendetiden i de målte uger), og
hvis sporten regnes med til underholdning,
bliver det snarest 60% af tiden*). Ca. en tredie-
del af seertiden bruges på faktaprogrammer,

*) Også en del af Provinsafdelingens og B&U-afdelingens udsen-
delser er fiktion, men de kan ikke udskilles her. Denne 'fejl' er
imidlertid uden betydning for denne grove analyse. Kategorien
'Andet' omfatter primært 'Næste uges tv' og programoversigten.



Tabel 3:

Seertidens fordeling på afdelinger i aldersgrupper (1981/82).

TV-Afdeling:

Aktualitet
Kultur
Undervisning

Information i alt

Underholdning
Teater
Musik

Fiktion i alt

Sport
Børn og Ungdom
Provinsafd.
Andet

Total

13-19
%

7
6
1

14

41
21

1

63

12
4
5
2

100

20-29
%

15
7
1

23

37
19
1

57

9
3
6
2

100

Alder
30-39

%

18
7
1

26

33
18

1

52

9
3
8
2

100

40-49
%

20
8
1

29

32
16
2

50

9
2
8
2

100

50-66
%

24
9
1

34

28
15
2

45

8
2
9
2

100

67-
%

26
10

1

37

26
13
3

42

6
3
9
3

100

Total

19
8
1

28

32
16
2

50

9
3
8
2

100
Basis: 6 ugers tv-sening.

idet vi kan lægge nogle procenter fra Børne- og
Ungdoms- samt Provinsafdelingen oven i ta-
bellens 28%.

Tabellen viser imidlertid nogle meget klare
aldersvariationer i den 'tv-diæt', seerne sam-
mensætter for sig selv - trods ét-kanal-syste-
met. Variationerne muliggøres først og frem-
mest ved forskelle i, hvor lang tid de forskellige
grupper overhovedet ser på (dansk) tv.

Forbruget af fakta-udsendelser stiger med
alderen. Teenagerne bruger 14% af deres tv-tid
på faktastof, mens pensionisterne bruger 37%,
og stigningen er jævn gennem aldrene. Det
betyder f.eks., at de faste seere til TV-Avisen
helt overvejende er ældre mennesker, hvilket
også er vist i tidligere undersøgelser. Det er
således inden for faktastoffet, at storkonsu-
menterne har deres større tv-forbrug.

Fiktionens relative del af tv-forbruget falder
med alderen. Det gælder stærkest for under-
holdningsafdelingens udsendelser, mindre for
teaterafdelingen (incl. spillefilm). For musikaf-
delingen - der kun står for en lille del af
seningen - er tendensen modsat: De ældre ser
relativt mere på musikudsendelserne. Regnes

sportsafdelingen med i denne gruppe, accentu-
eres billedet yderligere: De yngste anvender
75% af tiden på fiktion -f sport, de ældste kun
48%. Disse grove mål for 'tv-diæten' bekræf-
ter, at jo ældre man bliver, des mere ser man tv
og dermed både informative og underholdende
udsendelser, mens de yngre i høj grad anven-
der tv som underholdningsmedium. Hertil kan
lægges, at de yngre i særlig grad er dem, der
skaffer sig video og ser tysk tv (når de har
muligheden), hvilket yderligere forstærker tv's
underholdningsfunktion i de yngre aldersgrup-
per.

VI.1.3 Uddannelsesgrupper
Det er velkendt, at mennesker med kort

skolegang ser mere tv end de højt uddannede.
Noget af forklaringen herpå ligger i de skjulte
alderssammenhænge med uddannelsesni-
veauet. Befolkningen er derfor i denne analyse
inddelt efter en kombination af skole- og vide-
reuddannelse, så man får en mere 'ægte' ud-
dannelsesgruppering. Tallene, som er gengivet
i tabel 4, dækker kun 1982.
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Tabel 4:
TV-forbruget i uddannelsesgrupper 1982 (minutter pr. dag)

Min.
pr.
dag

Ma.-Fr.gns. pr. dag
Lørdag
Søndag

Hele ugen
gns. pr. dag

Antal pers.
(1.000) i
befolkningen
over 12 år

Folkeskole
uden videre
uddannelse

67
147
96

82

1.651

Folkeskole
med videre
uddannelse

68
143
98

83

846

Mellem-
skole-
& real-

eksamen

54
139
86

71

1.205

Studen-
ter-

eksamen

48
125
79

64

484

Total

61
140
92

77

4.186

Tv-forbruget er over 1 t. 20 min. i dagligt
gennemsnit for de folkeskoleuddannede, uan-
set om de har videre uddannelse. For de mel-
lem- og højtuddannede falder forbruget ned til
ca. 1 time i gennemsnit.

De relative forskelle er størst på hverdagene
(ma-fr), hvor de højtuddannedes tv-tid er 3/4
af de lavtuddannedes.

Fiktionen - især underholdningsudsendel-
serne - fylder mere i de højt uddannedes diæt
end i de kort uddannedes.

Sammenfattende betyder det, at de kort ud-
dannede, som generelt ser mest tv, fordeler
deres forbrug forholdsvis jævnt over alle ud-
sendelsestyper, også på hverdagene. De højt-
uddannede lægger en større del af deres i øvrigt
lave tv-forbrug i weekenden, hvor underhold-
ningsudbuddet spiller en større rolle. Dog ret-
ter deres beskedne hverdagsforbrug sig ofte
mod de informative programmer.

VI.1.4 Arbejdstid
Det generelle resultat er, at tv-forbruget

falder, des mere erhvervsarbejde man har. Det
er åbenbart den kortere fritid og ikke et evt.
større behov for afslapning efter arbejdet, der

er afgørende. Fuldtids-udearbejdende ser
mindst tv, pensionisterne mest, husmødre
næstmest. Forskellen mellem ydergruppernes
gennemsnit er på 3 timer om ugen. (Jf. tabel 5).

Erhvervsaktive og studerende ser betydeligt
mindre tv på hverdage end husmødre og pen-
sionister, og det gælder både før og efter 19.30.
Forklaringen er formentlig, at de erhvervsak-
tive har meget andet at klare eller fordrive
tiden med om aftenen.

Om lørdagen jævnes forskellene mellem er-
hvervsgruppernes tv-forbrug næsten helt ud.
Måske overraskende er det de studerende incl.
skoleelever over 12 år, der ser mest tv, også
lørdag aften, men især lørdag eftermiddag
(sporten endnu engang).

Lørdag er for alle erhvervsgrupper den store
tv-dag, alle grupper ser i gns. 2-3 timer om
lørdagen.

Søndagen ligner lørdagen om eftermiddagen
med et stort forbrug før 19.30, men om aftenen
ligner søndagen hverdags-mønsteret.

Pensionister og husmødre ser mest, de er-
hvervsaktive mindre og de studerende og sko-
leeleverne mindst.

Husmødre uden udearbejde og pensioni-
sterne er de faste 'vagter' ved tv-skærmene.
Lørdag eftermiddag og aften samt søndag ef-
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termiddag får de selskab af de udearbejdende - Her skal mindes om, at undersøgelsen er
og naturligvis også til en del af hverdagsudsen- baseret på personer over 12 år. Se separat afsnit
delserne. om børn side 54.

Tabel 5:
TV-fordeling i erhvervsgrupper

1982
(minutter pr. dag)

Ma-Fr før 19.30
eft. 19.30

I alt

Lørdag før 19.30
eft. 19.30

I alt

Søndag før 19.30
eft. 19.30

I alt

Hele ugen pr. dag

Antal pers. i
befolkn. (1.000)

Heltids
udearb.
(m + k)

7
47

54

33
103

136

35
48

83

71

1.997

Kvinder
på

deltid
(incl.

medhj.
hustru)

10
42

52

34
106

140

44
46

90

70

642

Elever,
lær-
linge

og
stud.

14
39

53

60
117

177

49
42

91

76

552

Hus-
mødre
uden

udearb.

14
60

74

29
105

134

47
58

105

86

791

Pen-
sioni-
ster

14
69

83

32
106

138

46
66

112

95

896

Total

10
51

61

35
105

140

41
51

92

77

VI.1.5 Adgang til tysk og svensk TV
Der foreligger fortsat ingen data for, hvor

lang tid danskerne ser på tysk og svensk tv.
Men man kan indirekte måle effekten af ad-
gangen til udenlandsk tv ved at se på, hvor
meget mindre evt. mere man ser på dansk tv,
når man har mulighed for at vælge det uden-
landske.*)

Resultaterne af tidligere undersøgelser er i
store træk, at svensk tv betyder meget lidt i

*) Tidligere resultater vedr. dette emne findes i ^Medieforskning i
DR« 1979/80 (DR 6B/80) kap. 1.4 og 1980/81 (DR 4B/81) kap.
1.2.

konkurrencen med dansk tv, mens tysk tv som
gennemsnit tager ca. 10% af seerne bort fra
dansk tv, helt overvejende efter TV-A visen.

For så vidt muligt at neutralisere særlige
effekter af programudbuddet på dansk og
udenlandsk tv (hhv. 'skub' og 'træk'), gælder
det om at have et så stort tidsmæssigt grundlag
som muligt. Derfor er data fra 1981 og 1982
slået sammen, så der foreligger i alt seks ugers
resultater som grundlag for tabel 6.

Til trods for at svensk-seerne har to andre
kanaler at slå over på, ser de 4% mere på
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Tabel 6
Forbrug af dansk tv efter mulighed for at modtage udenlandsk tv, 1981/82

Kan se tv
(antal pers.)

Kun dansk
(1.527.000)

og tysk
(1.200.000)

og svensk
(1.782.000)

før
eft.
alle

før
eft.
alle

før
eft.
alle

19.30
19.30
uds.

19.30
19.30
uds.

19.30
19.30
uds.

Minutter
MA-TO

gns.

8
50
58

7
47
54

8
52
60

FR

11
74
85

8
71
79

11
74
85

LØ

37
104
141

34
94

128

44
110
154

sø

35
57
92

30
53
83

38
54
92

Hele
ugen

117
433
550

100
405
505

125
445
570

Indeks
MA-TO

gns.

100
100
100

88
94
93

100
104
103

(danske seere =
FR

100
100
100

73
96
93

100
100
100

LØ

100
100
100

92
90
91

119
106
109

Sø

100
100
100

86
93
90

109
95

100

100)
Hele
ugen

100
100
100

85
94
92

107
103
104

Basis: 6 ugers tv 1981/82.

dansk tv end dansk-seerne, som ingen valgmu-
lighed har. På hverdagene er der nærmest
ingen forskelle mellem svensk- og dansk-seer-
nes tv-forbrug men i weekenden ser svensk-
seerne mere (dansk) tv om lørdagen og søndag

eftermiddag. Forklaringen er formentlig de
relativt mange højtuddannede og unge i Stor-
københavn, der har svensk-muligheden.

Det er bemærkelsesværdigt, at svensk-se-
erne i et vist omfang svigter dansk tv søndag

Tabel 7:
Seertidens fordeling på afdelinger efter

mulighed for udenlandsk tv 1981/82 (%)

Afdeling

Aktualitet
Kultur
Undervisning

Information i alt

Underholdning
Teater
Musik

Fiktion i alt

Dansk-seere

19
8
1

28

32
17
2

51

Svensk-seere

18
H
1

27

33
18
2

53

Tysk-seere

22
8
1

31

32
14
1

47

Sport
B & U
Provins
Andet

I alt (mio.
seerminut.) 100(1618) 100(1695) 100(1138)

Basis: 6 ugers tv-sening.
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aften - der er programudbuddet måske mere
præget af underholdning på svensk tv.

Tysk-seerne har en dansk seertid, der er 45
minutter lavere end dansk-seerne som uge-
gns., eller med andre ord tabte dansk tv 8% til
tysk tv i 1981/82. Når der tages hensyn til, at
flere tidligere undersøgelser viser, at tysk-se-
erne ser den danske TV-Avis mere end dansk-
seerne gør, svarer det gennemsnitlige tab på
8% fint til et tab på ca. 10% efter TV-Avisen.

Tabet til tysk tv er større før kl. 19.30,
bortset fra lørdag eftermiddag. Til gengæld er
tabet større lørdag aften end på hverdagsafte-
nerne. Også fredag aften har klaret sig 'pænt' i
disse seks undersøgelser over for tysk tv.

Tabel 7 bekræfter, at TV-Avisen spiller en
vigtig rolle for tysk-seernes brug af dansk tv.
Til gengæld fylder de tre fiktionsafdelinger, og
især TV-T, forholdsvis mindre i tysk-seernes
'diæt'.

Forklaringen på disse resultater må være,
at tysk-seerne vælger dansk tv inden for de
udsendelsestyper, der ikke findes på tysk tv
(primært nyheder, delvist dansk underhold-
ning), men når der er sammenligneligt udbud
på dansk og tysk tv, afhænger valget af en
konkret vurdering (f.eks. spillefilm (TV-T)).

VI.2 Tv-forbruget i Danmark og
Sverige i 1982.

Tabel 8:

Kilde til Sverige: PUB 82.s.7 (Sveriges Radio). Svenskerne måler
mange flere dage pr. ar, og næsten ikke i sommersæsonen, mens
den ene af Danmarks Radio's tre måleuger ligger i juli. Det
medvirker til. at de svenske resultater generelt er lidt højere. I
samme retning virker det. at svenskerne måler fra 9 år, hvor
Danmarks Radio starter med 13 år, idet de 9-12 ärige er storforbru-
gere af tv.

Trods måletekniske forskelle (se noten un-
der tabellen), er det klart, at svenskerne ser
betydeligt mere tv end danskerne, nemlig 120
min. imod 77 min. pr. person om dagen. Det
fremgår videre, at svenskernes større forbrug
både skyldes, at flere ser tv pr. dag (78% imod
66%), og at de ser tv i længere tid, når de
tænder (154 min. imod 117 min.). Svenskernes
større tv-forbrug gælder både hverdage og
week-end.

Forklaringen må være den ret enkle, at
svenskerne har to tv-kanaler. Den trediedel af
danskerne, der ser tysk tv, betyder i denne
sammenhæng meget lidt. Et forsigtigt skøn
skulle således sige, at med en fuldt udbygget
anden dansk tv-kanal vil danskernes tv-for-
brug kunne stige med 20-30 min. pr. dag, idet
10% flere ville se tv overhovedet, og de ville
gøre det 25-35 min. mere.

Fra Sverige viser det sig, at de grupper, som
øger deres tv-sening mest, er børn og pensioni-
ster.

VI.3 Børns tv-sening
De seneste undersøgelser, som behandler,

hvor meget børn ser tv, stammer fra 1975 (7-14
år) resp. fra 1977 (3-6 år). I disse undersøgelser
fremgår det, at førskolebørn i Danmark ser tv
ca. en time pr. dag. Det samme gør norske
småbørn. Norge har også et én-kanalsystem.
De treårige i Sverige og Finland, som begge
har to-kanalsystem, ser lidt mere, nemlig ca.
1 1/2 time pr. dag.

Hvis man sammenligner disse resultater
med resultater fra USA, hvor udbuddet af
kanaler er betydeligt større, viser det sig, at
amerikanske småbørn (to-fire-årige) ser tv i
mere end fire timer pr. dag i gennemsnit.

Resultater fra Europa og USA peger på, at
børns tv-sening stiger fra syv-års alderen til
barnet bliver ca. 11-12 år, for derefter generelt -
også i Danmark - at falde blandt de 13-14 årige.
7-14 årige som gruppe i Danmark ser således
ca. 1 1/2 time pr. dag, mens 11-12 årige ser ca.
to timer pr. dag. Dette mønster, at tv-seningen
kulminerer i 11-12 års alderen, for senere at
formindskes i teenage-alderen, er et mønster,
man kan finde i alle lande, der har tv. Tallene
på, hvor mange timer børn ser tv, varierer
naturligvis, men selve mønsteret er det samme
i de forskellige lande.
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Det er i storkonsument-aldersgruppen, at
udenlandske tv-stationer får mere interesse for
ungdommen. I Danmark kan - som før nævnt -
ca. 63%. af den voksne befolkning se en eller
anden udenlandsk kanal. Ca. 40% kan se Sve-
rige, mens ca. 30% kan se Tyskland og ca.
10% kan se både Sverige og Tyskland.

Der er flere af den voksne befolkning, som
benytter muligheden for at se Tyskland end for
at se Sverige. Ca. 70% af den voksne befolk-
ning havde set på tyske programmer i en
undersøgt uge, mens der var lidt over 50%,
som havde set Sverige.

Denne tendens forstærkes, når det gælder
7-14 årige. I undersøgelsen fra 1975 adspurgtes
7-14 årige, som havde mulighed for det, om de
havde set udenlandsk tv i går . 26% af de 7-14
årige havde set svensk tv i går.

59% af de 7-14 årige, som havde mulighed
for det, havde set tysk tv.

Forskellen er stor imellem aldersgrupperne,
når det gælder tysk tv.

36% af børnene frem til 10 års alderen havde
set tv i går. Men af de børn, som er de traditio-
nelle storkonsumenter - de 11-12 årige - opgiver
95%, at de har set tysk tv i går. De 13-14 årige
begynder at se mindre; 64% af dem havde set
tysk tv i går.

Det, børn primært vælger at se på dansk tv,
er børne-programmer (afhængigt af alder),
suppleret i høj grad og næsten uafhængigt af
alder af fiktionsprogrammer (spillefilm krimi-
nalfilm, familiehistorier etc.), sport og under-
holdningsprogrammer.

Forklaringen på tysk tv's attraktivitet ligger
formodentlig i det relativt større udbud på
denne type af programmer.
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Kapitel VII
Udenlandske tv-ordninger

Mediekommissionen har under sine overvej-
elser om den danske tv-situation inddraget
oplysninger om forholdene i udlandet.

I det følgende er tv-ordningerne i en række
lande, som det kan være rimeligt at sammen-
ligne danske forhold med, sammenfattet. Ud-
valget af lande er foretaget dels for at belyse
fjernsyns-situationen i lande, der enten befolk-
ningsmæssigt og på anden måde ligner Dan-
mark, dels for at fremhæve træk af interesse
for den debat om fremtidens fjernsyn, som i
øjeblikket føres herhjemme.

Umiddelbare sammenligninger mellem op-

lysningerne om de enkelte lande kan som følge
af materialets karakter ikke gøres på forsvarlig
vis.

Et eksempel er licensens højde i de forskel-
lige lande. Bortset fra Danmark er licensen i
alle europæiske lande fritaget for moms. Det
betyder, at i modsætning til de øvrige lande går
ikke hele licensbeløbet til finansiering af Dan-
marks Radios drift. Beløbet skal desuden redu-
ceres med de licensnedsættelser, der gives af
sociale grunde.

Det interessante ved en licens-sammenlig-
ning er derfor ikke licensens højde, men det



beløb, der er til rådighed for de enkelte radio-
fonier. I mange tilfælde er dette beløb sammen-
sat af licensmidler plus reklameindtægter og
andre indtægter, f.eks. apparatafgifter.

Med udgangspunkt i en svensk undersøgelse
er søgt opstillet de enkelte husstandes udgifter
til radio og fjernsyn i en række europæiske
lande. Af figuren fremgår desuden, hvor store
indtægter der er til disposition til de enkelte
radiofonier.

Beregningsgrundlaget for tabelopstillingen
er givet i bilag 10.

VII.l FINIAND
Den finske befolkning er på 4,8 mio. indbyg-

gere, fordelt på 1,7 mio. husstande.
Det statslige aktieselskab OY Yleis radio

(YLE) driver radio- og tv-virksomhed på to
landsdækkende kanaler. Det private aktiesel-
skab OY Mainos TV (MTV) kan købe op til
23% af YLE's sendetid.

Lovgivning
Generelt kan det finske forhold beskrives

som værende altdomineret af YLE, men YLE
har ikke en lovfæstet eneret til radio og tv og
har heller ikke monopol på kabeltransmission.

YLE's virksomhed beror på en af regeringen
givet koncession, hjemlet i den finske lov nr. 8/
1927 angående radioanlæg. Loven betegnes
som utidssvarende og er for tiden under revi-
sion. Hensigten er, at der skal afgives betænk-
ning inden årets udgang.

I henhold til 1927-loven er koncessionen
tidsbegrænset (en vis tid), og er i praksis givet
for perioder på 10 år. Som koncessionshaver
har YLE ret til at drive radio- og fjernsynsvirk-
somhed og i udøvelsen af sidstnævnte at lade
sig bistå af OY Mainos TV.

Det private aktieselskab OY Mainos TV
blev etableret i 1957, samme år som regeringen
meddelte YLE den nødvendige ændring i kon-
cessionsvilkårene, der kunne muliggøre dette
samarbejde.

Organisation
Radio- og tv-virksomhed dækkes i det væ-

sentlige af Rundradion (herefter YLE), der er

et aktieselskab, hvori staten deltager med
99,9%

YLE ledes af et af Riksdagen valgt förvalt-
ningsråd, men står i øvrigt under trafikministe-
riets tilsyn. Förvaltningsrådet vælges af rigsda-
gen for en fire årig periode. Förvaltningsrådet
består af 21 medlemmer; som i det nuværende
råd er fordelt med seks medlemmer fra sam-
lingspartiet (konservativt), fem fra socialde-
mokratiet, fire fra centerpartiet (liberalt), fire
fra DFFF (venstrefløjspartierne) og en hver fra
det svenske folkeparti og det kristelige parti.

Förvaltningsrådet har til opgave generelt at
overvåge YLE's virksomhed. Opgaven er i et
vist omfang uddelegeret til tre programråd (et
for radio og to for tv), der skal påse, at förvalt-
ningsrådets retningslinier for programvirk-
somheden overholdes samt gennemgå sæson-
planer. Programrådene udpeges af förvalt-
ningsrådet, der ligeledes udnævner direktio-
nen.

Den øverste ledelse er henlagt til en direk-
tion, bestående af en generaldirektør, ni direk-
tører og fire supplerende vicedirektører, i alt 14
medlemmer.

Strukturmæssigt er YLE opdelt i fem direk-
torater. I alt var der i 1981 ansat omkring 4500
hos YLE.

MTV's legale grundlag er regeringens kon-
cession til YLE. Herefter er MTV organiseret
som et aktieselskab med 253 aktionærer, for-
delt med 25% på handel- og kommunikations-
virksomheder, 33% på industriselskaber, 12%
på filmindustrien, 18% på banker og forsik-
ringsselskaber og 12% på reklamebureauer.
Ingen aktionær må eje mere end 5% af aktie-
kapitalen.

Aktionærerne udpeger et styrelsesråd på 15
medlemmer, der vælger selskabets direktion på
syv medlemmer, svarende til antallet af afde-
linger. En konsultativ kommission overvåger
og rådgiver om selskabets reklamevirksomhed,
der i øvrigt er undergivet en ganske nøje fast-
lagt adfærdskodeks.

I alt var der i 1981 ansat 681 medarbejdere
hos MTV.

Forpligtelser
Ifølge koncessionen skal programmerne

være afvekslende, saglige og upartiske. Selska-
bet skal i sin programplanlægning stræbe efter
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at fremme folkeoplysning og formidling af
nyheder. Om selve programproduktionen er
det fastsat, at selskabets förvaltningsråd skal
sørge for, at programmerne bliver undersøgt
på forhånd og godkendt.

omfatter ca. 128.000 husstande, af hvilke 63%
er tilsluttede (ca. 80.600). Det forventes, at
selskabet i år 2000 vil kunne betjene 150.000
husstande med et seerpotentiel på ca. 350.000
personer.

Sendetid
YLE råder over to kanaler med en samlet

årlig sendetid på ca. 4400 timer. I sendetiden er
medregnet MTV's udsendelser og tv-reklamer,
ligesom den også omfatter særlige programtil-
bud til den svensksprogede befolkning.

Kanal 1 sendte i 1979/80 i alt 2700 timer,
dvs. 52 timer om ugen. Kanal 2 sendte i samme
periode ialt 1690 timer, eller 33 timer om ugen.

Programmerne var sammensat med 46%
informative udsendelser, 30% film og drama,
12% underholdning og 18% andet.

Kanal 1 dækker så godt som hele Finland,
kanal 2 kan ikke ses på Ålandsøerne og i det
nordlige Lapland. Dækningsgraden i forhold
til befolkningstallet er 99,9% respektive
72,6%.

Generelt set er der tale om en 60%'s egen-
produktion, mens 40% er importeret. Målsæt-
ningen er at fastholde 55-60% som minimal
andel af egenproduktion, men med tiden at
søge den forøget med ca. 10%. Værdien af
egenproduktion i regnskabsåret 1981-82 er sat
til 11,37 mio. kr.

Som nævnt kan MTV købe maksimalt 23%
af YLE's sendetid (omkring 900 timer). Af
dette tidsrum må reklameindslag kun udgøre
15% (ca. 140 timer). MTV's produktioner sen-
des på begge kanaler.

På eksperimentalbasis sender YLE finsk- og
svensk-sproget teletekst, og modtagelsen af
denne service er gratis. Udover YLE's og
MTV's programmer kan en stor del af befolk-
ningen i Helsingforsområdet se kabelselskabet
Helsinki Television OY's to programmer, det
såkaldte Helsingforsprogram og et underhold-
ningsprogram. Disse består i det væsentlige af
et udbud (ca. 40 timer ugentlig) af udenlandske
spillefilm, populær-serier, naturfilm, musik-
programmer og sport. Programmerne er for en
del hentet fra det britiske Satellite Television
PLC, London.

Selskabet opererer med en kapacitet på 12
kanaler.

Selskabets dækningsområde i Helsingfors

R egionalisering
I YLE's struktur er landet opdelt i ni regio-

ner. Programvirksomheden styres dog fra Hel-
singfors. Endnu er den regionale TV-virksom-
hed på eksperimentelt stade, men omkring 210
timer til det landsdækkende fjernsyn produce-
res dog regionalt.

Finansiering
YLE's indtjening i 1981-82 androg 1.273

mio. dkr. Indtægterne hidrørte fra:

Farve-tv-licenser 685
Sort-hvid-licenser 282
Reklameindtægter 278
Uspecif. indtægter 25
Regeringstilskud 3

mio. dkr. (53,i
- - (22,1%)
- - (21,9%)
- - ( 2,0%)
- - ( 0,2%)

Regeringen fastsætter licensens størrelse,
der i 1982 var 780 dkr. for farve-tv og 450 dkr.
for sort/hvid.

Om MTV's økonomiske forhold kan oply-
ses, at indtægterne i 1982 androg 510 mio. dkr.
Udgiftssiden domineres af køb af YLE-sende-
tid (57%), efterfulgt af udgiften til program-
produktion (30,6%). Administration, tekniske
udgifter og markedsføring udgør 7% af de
samlede omkostninger. For selskabet var der
for 1982 tale om en nedgang i reklamesalget på
ca.5 %, hvilket tilskrives den almindelige øko-
nomiske afmatning.

Fremtiden
Selv om Nordsat-prqjektet ikke gennemfø-

res, tager man i YLE det som givet, at Finland
på den ene eller anden måde vil komme til at
deltage i et nordisk tv-samarbejde.

Hvorvidt dette vil udmønte sig i en delta-
gelse i Tele-X-projektet, er et, åbent spørgsmål,
men en indstilling hertil vil til dels bero på
økonomiske forhold, idet man ikke finder det
ønskeligt at gribe til licensforhøjelser for at
deltage i Tele-X-projekiet. Selv om en finsk
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andel af de anslåede omkostninger på 1.500
mio. dkr. er beskeden, giver den anledning til
overvejelser. I overvejelserne herom indgår
imidlertid også industripolitiske overvejelser.
Finsk industri har tilkendegivet en klar teknisk
og økonomisk interesse i at være inddraget i
udviklingssamarbejdet.

Fra anden side peger man på, at Tele-X-
projektet ikke har nogen reservekapacitet, og
at satelliten har en begrænset levetid.

Med de for Finland herskende sproglige
forhold indebærer Tele-X-projektet også kul-
turpolitiske aspekter, ikke mindst i relation til
den svensksprogede befolkningsgruppe. Der
har været forslag fremme om for denne at
oprette en kystkanal i YLE-regie. Driften af en
sådan vil imidlertid koste ca. 160 miö. dkr.
årligt, baseret på 1/3 egenproduktion, 1/3 im-
porteret stof fra nordiske lande og 1/3 importe-
ret stof fra andre lande. Man er dog klar over,
at det for tiden ikke er muligt at skaffe mid-
lerne til denne kystkanal.

Som fremtidsperspektiv nævnes imidlertid
også en udbygning af lokalt kabel-tv og en
ekspansion af de allerede eksisterende kanaler.

Sendetid
Den ene landsdækkende tv-kanal, Sjonvarp,

sender omkring 1300 timer pr. år, svarende til
fire timer pr. sendedag. Der sendes ikke pro-
grammer om torsdagen og hele juli måned har
indtil 1983 også været fjernsynsfri. Egenpro-
duktionen udgør ca. 35% eller 460 timer pr.
år. Reklameudsendelse dækker i alt 70 timer
pr. år. Resten, ialt 800 timer, er udenlandske
programmer, især engelske og amerikanske.

Finansiering
RUV's aktiviteter finansieres for ca. 2/3

vedkommende gennem licensafgifter, der fast-
sættes af regeringen. 11983 er licensen 390 dkr.
for sort/hvid modtager og 490 dkr. for et
farve-tv-apparat. Omkring 1/3 af indtægterne
stammer fra reklame. Hertil kommer afgiften
på meddelelser fra almenheden. Endelig har
RUV indtægter fra sit monopol på salg og
reparation af radio- og tv-modtagere. Der har
altid været reklamer i islandsk fjernsyn.

VII.2 ISLAND
Island har 230.000 indbyggere. Antallet af

tv-licenshavere var i 1981 i alt 62.000. Der
findes én landsdækkende tv-kanal.

Lovgivning
Rikisutvarpid (RUV) har ifølge lovgivnin-

gen eneret til spredning af radio- og tv-pro-
grammer til almenheden.

Organisation
RUV er en selvstændig statsinstitution, som

ledes af et radioråd på syv medlemmer. Med-
lemmerne vælges af Altinget efter hvert nyt
valg. Radiorådet afspejler således den parla-
mentariske forsamling. Rådet fastlægger de
generelle retningslinier for programvirksom-
heden og har samtidig den endelige afgørelse
vedrørende alle programmer, der udsendes.
Den daglige ledelse forestås af en generaldirek-
tør, som har en radiochef og en tv-chef under
sig.

VII.3 NORGE
Indbyggertallet i Norge er på 4,1 mio., for-

delt på 1,5 mio. husstande. Der eksisterer én
landsdækkende tv-kanal.

Lovgivning
Radio- og fjernsynsspredning varetages i

Norge af den statslige institution 'Norsk Riks-
kringkasting' (NRK), der siden 1933 har haft
eneret til at drive denne virksomhed. Frem til
regeringsskiftet i 1981 blev bestemmelserne om
NRK's monopol strengt håndhævet og eventu-
elle dispensationer alene givet til undervis-
ningsformål o.l. Efter 1981 er antallet af dis-
pensationer øget en del, men det skal under-
streges, at disse alle er led i en prøveordning.
Stortinget vedtog for nylig, at denne prøveord-
ning skal fortsættes og udvides.
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Organisation
NRK er underlagt Kirke- og Undervis-

ningsdepartementet og ledes af en bestyrelse på
syv medlemmer. Formanden, næstformanden
og tre medlemmer udnævnes af departemen-
tet. De to sidste medlemmer vælges af NRK's
ansatte. Ingen af medlemmerne kan sidde i
bestyrelsen i mere end otte år. Bestyrelsen har
ingen myndighed i den daglige programvirk-
somhed.

Den centrale myndighed i NRK er 'kring-
kastningschefen', der blandt andet er ansvarlig
for programvirksomheden og NRK's admini-
stration. I økonomiske spørgsmål er kringkast-
ningschefen øverste myndighed i NRK, men er
her underlagt bestyrelsen og Kirke- og Under-
visningsdepartementet.

Til at bistå bestyrelsen og især kringkast-
ningschefen er der udnævnt et radioråd. Rådet
består af 25 medlemmer, hvoraf 14 er valgt af
Stortinget og de resterende 11 af departemen-
tet. Medlemmernes funktionstid er fire år. Det
er rådets opgave at drøfte og udtale sig om
hovedlinierne i programvirksomheden i NRK
samt udtale sig om de programsager kringkast-
ningschefen forelægger for rådet. NRK's be-
styrelse og kringkastningschefen kan endvi-
dere indhente rådets udtalelse i administrative
og økonomiske sager.

Kringkastningschefen og NRK's direktører
udnævnes af Kirke- og Undervisningsdeparte-
mentet, mens ansættelse af programmedarbej-
dere og medarbejdere i højere administrative
og tekniske stillinger foretages af bestyrelsen.

Organisatorisk er NRK opdelt i fem så-
kaldte 'tjenester', som hver ledes af en direk-
tør. Tjenesterne er: programtjenesten-radio,
programtjenesten-fjernsyn, den administrative
tjeneste, personaletjenesten samt den tekniske
tjeneste. Foruden de fem store tjenester er der
afdelinger, som sorterer direkte under kring-
kastningschefen, eksempelvis informationstje-
nesten og den juridiske afdeling.

Det samlede personale i NRK er på ca.
2.500, hvoraf ca. 450 personer er underlagt de
forskellige distriktskontorer. Den tekniske tje-
neste omfatter 838 ansatte.

Forpligtelser
NRK's centrale stilling inden for fjernsyns-

området pålægger ifølge lovgivningen institu-
tionen en særlig pligt til saglighed, upartiskhed
og alsidighed i programvirksomheden.

Alsidighedskravet indebærer bl.a., at man i
størst muligt omfang i programudbuddet skal
sigte imod at reflektere alle sider af samtiden.

Det anses endvidere som en vigtig opgave at
vække interessen for samfundsspørgsmål og at
give mulighed for oplevelse af underholdning.

Som en uafhængig institution skal NRK
afvise forslag fra udenforstående på at dirigere
programvirksomheden.

Sendetid
NRK-fjernsyn sender gennemsnitlig syv ti-

mers programmer pr. dag på én kanal. Det
antages, at 96% af Norges befolkning har
tilfredsstillende modtageforhold.

Fjernsynet sendte i 1981 2414 timers pro-
grammer, af hvilke 420 timer var genudsendel-
ser. Af de resterende 1994 timer var 1025
egenproduktion svarende til 51,4%. Antallet af
NRK-producerede programmer var lidt lavere
end i 1979, hvor egenproduktionen udgjorde
53,8%.

Programudbudet består af følgende pro-
gramtyper: informationsudsendelse 52%, film
og drama 22%, underholdning 18% og sport
8%.

I store dele af det østlige Norge er det muligt
at modtage svensk fjernsyn. I Nordnorge kan
endvidere modtages sovjetisk og finsk fjernsyn.
De sovjetiske tv-signaler må dog omformes, da
man anvender et andet tv-system.

Regionalisering
NRK-fjernsynets hovedadministration og -

virksomhed ligger i Oslo. NRK's 14 distrikts-
kontorer producerer også tv-programmer, der
alle sendes på riksnettet.

I 1981 drejede det sig om 89 timer eller 4%
af den samlede programflade.
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Finansiering
NRK finansieres dels ved licens, dels ved en

særafgift på radio- og tv-modtagere (NRK-
afgiften). Afgiften, som for tiden udgør 17,5%
af apparatets engrospris, er kun pålagt nye
radio- og fjernsynsmodtagere.

Licensens størrelse fastsættes af regeringen.
Licensen pr. 1. marts 1983 er 900 dkr. for
farvelicens og 700 dkr. for sort/hvid-modta-
ger. Der opkræves ingen radiolicens i Norge.

I henhold til lov om kringkastning er rekla-
meudsendelser ikke tilladt.

Antallet af fjernsynslicenser var pr. 1. april
1983 1.292.228,- hvoraf 1.041.689 var licenser
for farvefjernsyn.

NRK's indtægter i 1981 androg 1.110 mio.
dkr., og udgifterne beløb sig til 1.060 mio. dkr.

Indtægterne fordeler sig således:

Licensindtægter
Afgift på radio-
og tv-modtagere
Bidrag for
'fjernundervis-
ning'.
Renter

885 mio. dkr. (79,8%)

215 mio. dkr. (19,4%)

2 mio. dkr. ( 0,1%)
7 mio. dkr. ( 0,6%)

Andre indtægter 1 mio. dkr. ( 0,1%)

Fremtiden
Debatten om NRK's monopolstilling og

hvad der skal ske i fremtiden er meget livlig.
Beslutningen i Stortinget om at fortsætte og
udvide prøveordningen med privat finansie-
rede nærradio- og kabelfjernsynsstationer vid-
ner dog om tilstedeværelsen af visse liberalise-
ringstendenser. Generelt er det opfattelsen hos
partierne til venstre for midten, at der fortsat
skal være statslig kontrol med radio og fjern-
syn. Bortset fra lokale radio- og kabelfjern-
synsstationer skal en eventuel programudbyg-
ning foregå i NRK's regie. Partiet Højre næv-
ner på sin side, at en privatfinansieret tv-kanal
ikke kan afvises.

Under mediedebatten i Stortinget den 10.
maj 1983 blev der opnået enighed om følgende
konkrete forslag:

- Forsøgene med nærradio og kabel-tv skal
fortsættes og udbygges (især i Nord-Norge).

- Udsendelserne fra OTS-satellitten, der sen-
der programmer fra den kommercielle station
Satellite Television PLC i London, fortsættes.

- Den ene af de to kanaler, Norge har option
på i ECS-satellitten, skal benyttes til at for-
midle NRK-fjernsynsprogrammer til Sval-
bard, Jan Mayen og olieinstallationerne uden
for den norske kyst.

Hvorvidt optionen på den anden kanal i
ECS-satellitten skal benyttes til at give norske
seere yderligere en NRK-fjernsynskanal, 'be-
tal-tv' eller fællesnordiske udsendelser blev
ikke afklaret. Spørgsmålet vil blive drøftet i
Stortinget i løbet af efteråret 1983.

Det kan bemærkes, at kringkastningschefen
i maj 1983 oplyste, at bestyrelsen i NRK går
ind for, at den anden kanal i ECS-satellitten
bruges til at give norske seere et tv-2, finansie-
ret ved betalings-tv.

VII.4 SVERIGE
Sverige har i alt 8,3 mio. indbyggere og 3,3

mio. husstande. Der findes to landsdækkende
fjernsynskanaler.

Lovgivning
Ifølge den svenske radiolov bestemmer rege-

ringen, hvilket selskab der skal have eneret til
at forestå radio- og tv-udsendelser.

Ved en særlig aftale - i realiteten en konces-
sion - er eneretten overladt til Sveriges Radio
(SR). Den seneste aftale trådte i kraft den 1.
juli 1979 og udløber den 30. juni 1986.

Organisation
Sveriges Radio AB er organiseret som et

privat aktieselskab. 3/5 af aktierne ejes af
folkelige organisationer, 1/5 af pressen og 1/5
af foretagender inden for medieindustrien.

SR blev 1. juli 1979 omorganiseret. SR er nu
et moderselskab for fire selvstændige, pro-
gramproducerende enheder:
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Sveriges Television AB, som forestår tv-1,
tv-2 og den regionale tv-virksomhed.

Sveriges Riksradio AB, som står for den
landsdækkende og regionale radio.

Sveriges lokalradio AB, som sender di-
striktsradio-udsendelser.

Sveriges Utbildningsradio AB har undervis-
nings-programmer i radio og tv, både lands-
dækkende og lokalt.

De fem selskaber har et meget tæt samar-
bejde.

Sveriges Television AB omfatter program-
enhederne tv-1 og tv-2 samt en teknisk enhed i
Stockholm og ti distrikter.

Organisationsspørgsmålet om det svenske
tv's fremtid blev i 1960erne efter megen diskus-
sion løst på den måde, at fjernsynet forblev
inden for Sveriges Radio og fik samme arbejds-
vilkår som lydradioen. I 1969 blev kanal 2
taget i brug. Den skulle i konkurrence med tv-1
give et fuldt dækkende udbud til seerne, hvis
valgfrihed dermed blev større.

fordeling mellem egenproduktion og fremmed-
produktion.

Efterhånden som abonnenterne udskifter
deres gamle tv-apparater med nye apparater
med indbygget tekst-tv-modtagere, får de
yderligere tekstning af svensksprogede pro-
grammer, oversigt over nyheder, udvidede
sportskommentarer og programinformation.
Man regner med, at ca. en trediedel af de
svenske husstande år 1990 har mulighed for at
tage tekst-tv.

Regionalisering
Som nævnt omfatter SR også ti distrikter.

SR skal fremover udbygges i distrikterne, såle-
des at distrikternes andel i den svenske egen-
produktion af tv-programmer øges fra de nu-
værende 30% til 40% ved slutningen af
1980erne. Hertil kommer regionale nyhedspro-
grammer.

Forpligteher

Radioloven pålægger selskabet at udøve sin
virksomhed upartisk og sagligt. I denne forbin-
delse understreges det, at der skal råde en
udstrakt ytringsfrihed og informationsfrihed.
Programselskabet skal endvidere i sin pro-
gramvirksomhed bygge på de demokratiske
grundideer samt følge princippet om alle men-
neskers lige værd.

Den nærmere udformning af begreberne:
berigtigelser, privatlivets fred og forbudet mod
reklamer m.v. er fastlagt i en særskilt aftale
mellem regeringen og SR.

Sendetid
I 1981/82 udgjorde sendetiden på kanal 1 i

alt 2880 timer, hvilket svarer til 55 timer
ugentligt. Heraf var 45% informationspro-
grammer, 21% film og drama, 24% under-
holdning og 10% sport.

For kanal 2 var udsendelsestiden på 2360
timer eller 45 timer om ugen. Programmerne
fordelte sig med informationsprogrammer
26%, film og drama 26%, underholdning 37%
og sport 11%.

Både i kanal 1 og 2 er der stort set en ligelig

Finansiering
SR finansieres ved licens. Uddannelsesra-

dioen og udlandsprogrammer ved Riksradioen
får dog et direkte statstilskud. Licensmidlerne
samles i den såkaldte radiofond, hvoraf rigsda-
gen hvert år tildeler SR penge med udgangs-
punkt i selskabets budgetforslag.

Der findes i Sverige ca. 3.164.000 licensbeta-
lere, og antallet stiger kun langsomt. Ca. 81%,
eller næsten 2.555.000, betaler yderligere en
særlig afgift for farvefjernsyn.

Licensen er p.t. 610 dkr. pr. år. Tillægsafgif-
ten for farvefjernsyn er 190 dkr. pr. år. For
radio alene betales ikke nogen afgift.

De totale afgifter beregnes 1981/82 til ca.
2.500 mio. dkr. Hvis indkomsterne overstiger
udgifterne, henføres overskuddet til den så-
kaldte radiofond. De år, der opstår underskud,
dækkes dette ved tilskud fra fondet, hvis be-
holdning pr. 1. juli 1981 var beregnet til ca. 15
mio. skr.

De totale udgifter for Sveriges Radio AB i
1981/82 var ca. 2.270 mio. dkr., fordelt på
Sveriges Radio, incl. datterselskaber, som af-
holder udgifter til programmer, betaling til
televerket, som drager omsorg for sendere og
ledninger, og byggestyrelsen, som bygger huse
og tilbygninger for radio og tv.
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Sveriges Radio
Televerket
Byggestyrelsen

Drift

mio.dkr.
1.760

263
-

Investerin
ger

mio.dkr.
124
106

19

Sveriges Radios budget fordeler sig over føl-
gende selskaber:

mio.dkr.
Sveriges Radio AB 50
Sveriges Riksradio AB 420
Sveriges Television AB 1.106
Sveriges Lokalradio AB 205
Sveriges Undervis-
ningsradio AB 100

gifterne til kabelsystem bør fordeles mellem
abonnenter, og hvorledes godtgørelse for brug
af nettene kan administreres. Betalings-tv er et
naturligt anvendelsesområde for kabelsystem,
og betalings-tv bliver derved en naturlig del af
komiteens arbejdsopgaver, mener undervis-
ningsministeren. Massemediekomiteens ud-
redning skal være færdig inden for et år, såle-
des at regeringen senest i foråret 1985 kan
forelægge rigsdagen en proposition om den
fremtidige struktur for radio og tv.

I Sverige findes ikke nogen form for 'Betal-
tv'. Men i 1982 nedsattes et studieudvalg på tre
medlemmer, som skulle undersøge mulighe-
derne for en sådan løsning. Undersøgelserne
har dog endnu ikke resulteret i noget konkret
forslag.

Fremtiden
Den svenske eksperimental-satellit Tele-X,

som skal bygges i samarbejde mellem Sverige,
Finland og Norge, ventes opsendt i foråret
1986. Den beregnes at være i operationel drift i
løbet af 1987. Tele-X-satellitten, som vil dække
det såkaldte østnordiske område, dvs. Dan-
mark, Finland, Norge og Sverige, vil blive
anvendt både til telekommunikation og til dis-
tribution af tv-programmer på to kanaler.

Den svenske regering nedsatte i august må-
ned 1982 en Massmedie-Komité, hvis opgave
det var bredt at undersøge konsekvenserne for
mediestrukturen af den hurtige tekniske ud-
vikling. Komiteen skulle især beskæftige sig
med blad-ogradio/tv-situationen, herunder
spørgsmål om kabel-tv og abonnements-tv. Ef-
ter regeringsskiftet i oktober 1982 ændredes
både komiteens sammensætning og direktiv.

Massemediekomiteen består nu af fire med-
lemmer fra socialdemokratiet og ét medlem fra
hvert af de tre borgerlige partier - modera-
terne, centerpartiet og folkepartiet. Komiteen
skal fremlægge forslag om, hvilke krav der fra
kulturpolitiske og massemediepolitiske syns-
punkter skal stilles i forbindelse med et udbyg-
get kabelsystem og kabeldistributionen.

Ifølge det nye direktiv skal komiteen gå ud
fra, at kommerciel reklame som hidtil ikke må
forekomme i radio og tv.

Ligeledes skal massemediekomiteen frem-
lægge forslag til principper for, hvorledes ud-

VII.5 HOLLAND
Den samlede hollandske befolkning er på 14

mio., med 4,8 mio. husstande. Der findes to
landsdækkende tv-programmer.

Lovgivning
Fjernsynsvirksomheden er reguleret i fjern-

synsloven fra 1961. Lovgivningen giver den
statslige radiofoni (NOS, Niederlandse Om-
roep Stichtung) monopol på nyhedsudsendel-
ser og direkte reportager. Endvidere kan kul-
turministeren tildele sendetid til private seer-
organisationer. Loven skaber således mulighed
for, at alle befolkningsgrupper, hvad enten det
drejer sig om ideologiske, religiøse, etniske
m.v., kan komme til orde.

Organisation
1. Regeringen udpeger en særlig kommissio-

nær i tv-anliggender, som påser, at radio- og
tv-loven overholdes. Kommissionæren er be-
myndiget til at give bindende instruktioner til
de organisationer, der har fået tildelt sendetid,
ligesom kommissionæren har ret til at deltage i
disse organisationers møder. Organisationerne
er forpligtet til at give oplysninger, som kom-
missionæren forlanger i udøvelsen af sit hverv.

2. Radiorådet, der udpeges af regeringen, er
rådgivende. Rådet består af mindst 12 medlem-
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mer og kan udsende anbefalinger både på eget
initiativ eller efter opfordring fra kulturmini-
steren.

3. Den hollandske radiounion (NOS) er an-
svarlig for koordinationen af radiofoni i Hol-
land. Ansvaret omfatter:

a. at fremskaffe studiefaciliteter til de
selskaber som har fået tildelt sendetid,

b. at sikre koordinationen af både pro-
grammer og ansættelsesvilkår,

c. at sørge for tilvejebringelsen af sit eget
fjernsyn og radioprogram, herunder
samproduktion. Programmerne skal
være åbne for ideologiske og religiøse
grupper, der ikke er tilgodeset gennem
øvrige selskabers virksomhed.

NOS ledes af en styrelse, der er sammensat
på følgende måde:

Formanden udnævnes af regeringen, der li-
geledes fastsætter antallet af medlemmer. For
tiden 30. Halvdelen af medlemmerne udpeges
af de anførte programselskaber. En fjerdedel
udpeges af kulturorganisationer, og resten ud-
peges af regeringen.

De daglige funktioner varetages af et forret-
ningsudvalg, der består af medlemmer fra sty-
relsen.

Der er herudover etableret programråd både
for radio og tv. Programrådene er sammensat
af medlemmer fra programselskaberne, kultu-
relle organisationer og ideologiske grupper.
Rådenes opgaver er at udarbejde retningslinier
og instruktioner for samproduktion.

To programkoordinationskontorer for hen-
holdsvis radio og tv har til opgave at sikre, at
den samlede programflade er balanceret og
udgør en harmonisk helhed.

Forpligtelser
Loven bygger på principperne om 'åben-

hed', 'variation', 'ikke kommercialisme' og
'samarbejde'.

For at en privat seerorganisation kan få
tildelt sendetid, skal den opfylde følgende ho-
vedbetingelser: Det skal dreje sig om et sel-
skab, hvis hovedaktivitet er at lave fjernsyns-
programmer. Organisationen skal have mindst
150.000 betalende medlemmer. Det skal i den
forbindelse bemærkes, at abonnement på en af

de otte foreningers programblade tæller som
medlemskab af den pågældende organisation.
Selskabet skal udsende et varieret programud-
bud. I princippet skal programfladen omfatte
alle programtyper, herunder information/ud-
dannelse, kulturelle- og underholdningsmæs-
sige programmer. Selskaber må ikke drives
med profit for øje, og de udsendte programmer
må ikke skade den offentlige orden, moral eller
bringe landets sikkerhed i fare.

Sendetid
De to landsdækkende tv-programmer, Ne-

derland I og II sender tilsammen ca. 4.500
timer årligt, hvilket svarer til en ugentlig sen-
detid på omkring 40 timer for hver af de to
kanaler.

Den statslige radiofoni NOS står for 20% af
sendetiden. Resten varetages af de otte private
seerorganisationer. Sendetiden fordeles orga-
nisationerne mellem efter følgende nøgle, hvor
organisationer med mere end 450.000 medlem-
mer råder over 5/9 af sendetiden, organisatio-
ner med mellem 300.000 og 450.000 medlem-
mer kan disponere over 3/9 af sendetiden,
mens organisationer med mellem 150.000 og
300.000 medlemmer kun får tildelt 1/9 af sen-
detiden.

Men hver enkelt organisation bør producere
såvel informations-, uddannelsesmæssige og
kulturelle programmer som ren underhold-
ning.

Den udenlandske del af programmerne har
hidtil været ca. en trediedel af det samlede
udbud og koncentrerer sig først og fremmest
på kategorierne: drama, sport og ungdomsud-
sendelser. Af den samlede produktion har ka-
tegorien: drama, færrest hollandske produkter,
idet kun en femtedel af sendetiden udfyldes af
disse.

Regionalisering
Den hollandske regering er positiv over for

oprettelsen af private lokalradio- og tv-statio-
ner, men har dog stillet den betingelse for at
give sendetilladelse, at der er tale om en repræ-
sentativ, kulturel ikke-profit-søgende organi-
sation, og at programmerne ikke må indeholde
reklame.

De første lokal-tv-udsendelser i Holland
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fandt sted på forsøgsbasis i 1971 via kabelnettet
i de forskellige kommuner. Der findes i dag
fem lokal-tv-foreninger.

Disse stationer opereres af frivillige amatø-
rer, der har sluttet sig sammen i foreninger.
For at få allokeret sendetid må man således
bevise tilstrækkelig støtte i den lokale befolk-
ning.

Lokal-tv ses i første række som et supple-
ment til det nationale tv. Hovedvægten lægges
da også på lokale nyheder, lokalpolitik og
meddelelser om lokale begivenheder. Under-
holdningsprogrammer tildeles kun en plads i
de tilfælde, hvor de kan ses at bringe et bidrag
til fremme af lokale kunstneriske præstationer.

Finansiering
De landsdækkende radio- og fjernsynspro-

grammers finansiering stammer dels fra licen-
sindtægter (72%), dels fra reklameindtægter
(28%). Disse indtægter fordeles af kulturmini-
steriet til de nationale og regionale seerforenin-
ger i forhold til størrelse. Licensen var i 1982
på 450 dkr., både for sort/hvid og for farve-tv.
De nationale seer-foreninger har supplerende
indtægter fra medlemskontingenter og salg af
programblade.

Finansieringen af lokal-tv sker dels ved pub-
likumsbidrag, dels ved kommunal støtte. Til
eksempel kan nævnes, at lokalforeningen i
Goirle, der er den mest aktive, for tiden har ca.
3.000 husstande som medlemmer. Medlemsbi-
draget er frivilligt, men andrager minimum
fem gylden årligt. Medlemskab af en lokal
seerforening giver ret til møde på foreningens
sammenkomster, men ingen andre fordele (in-
gen programblade o.lign. som de nationale
foreninger). Goirle sender gennemsnitligt 12
timer tv om ugen.

VII.6 IRLAND
Den irske befolkning, der i dag tæller 3,4

mio. har mulighed for at modtage to irske tv-
programmer. Der findes ialt 0,9 mio. hus-
stande.

Lovgivning
Radio Telefis Éireann Authority (RTE) blev

oprettet i 1960 i henhold til Broadcasting Au-
thority Act of 1960.

Organisation
RTE er statsdrevet. Selskabet ledes af en

generaldirektør og en bestyrelse på ni medlem-
mer, udpeget af ministeren for Post- og Tele-
grafvæsenet.

Sendetid
RTE 1 sendte i 1980/81 ialt 3.300 timer,

hvilket svarer til ca. 65 timer om ugen.
Egenproduktionen udgjorde 44%. Resten

var importerede udsendelser.
Programmerne fordelte sig på følgende kate-

gorier: 26% informationsstof, 32% film og
drama, 29% underholdning og 13% sport.

RTE 2 sendte i samme periode ialt 2.150
timer, eller ca. 40 timer om ugen.

Denne kanal domineredes af udenlandske
programmer, der udgjorde 78% af det samlede
programudbud i denne kanal. De informative
udsendelser optog 22%, film og drama 45%,
underholdning 23% og sport 10%.

R eg ion a lise ring
RTE's to programmer er begge landsdæk-

kende.
Der findes ikke i Irland lokale tv-stationer i

RTE's regie. Skiftende regeringer har siden
1977, hvor RTE søgte om bevilling til etable-
ring af lokale radiostationer, arbejdet på en
lovgivning, som skulle gøre det muligt at intro-
ducere lokalradio ud over hele landet. Hidtil
har kun enkelte forsøgsproduktioner været
gennemført med en mobil radiostation, stillet
til rådighed af RTE. Produktionen har været
lagt i hænderne på lokale interesser. I 1980/81
sendtes ialt 282 timer fra radiovognen til små
lokalsamfund. Senderækkevidden er under 10
km.

Herudover har befolkningen i områder med
tæt bebyggelse gennem abonnement hos 28
private kabelselskaber mulighed for tillige at
modtage britisk tv fra BBC 1, BBC 2, ITV-1 og
ITV's kanal 4. Det skønnes, at ca. 200.000
husstande, af hvilke ca. 180.000 skønnes at
befinde sig i Dublin-området, er tilsluttet en
sådan abonnementsordning. Prisen for et
abonnement varierer fra selskab til selskab,
men i Dublin-området ligger prisen hos de
førende kabelselskaber på omkring 500 dkr.
om året. Et af de tre førende kabelselskaber,
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RTE Relays, der ejes af RTE, noterede i regn-
skabsåret 1980/81 et overskud på 3,8 mio. dkr.
Selskabet betjener 84.000 abonnenter i Dublin-
området og har en dækningsgrad blandt hus-
standene på 82%.

Finansiering
RTE's drift skal i princippet hvile i sig selv,

idet indtægter fra reklamesalg, licens og salg af
egne produktioner skal dække selskabets
driftsudgifter.

I 1980/81 beløb indtægterne sig til ialt 548
mio. dkr. Heraf 225 mio. dkr. fra licensindtæg-
ter, 188 mio. dkr. fra tv-reklamer og 92 mio.
dkr. fra salg af egne produktioner, publikatio-
ner m.v.

Licensen for sort/hvid var i 1982 på 375 dkr.
og for farve-tv på 570 dkr.

Udgifterne var på i alt 564 mio. dkr. De
største udgiftsposter var programudgifter på i
alt 311 mio. dkr. og generalomkostninger på
162 mio. dkr.

Selskabets driftsunderskud/overskud over-
føres fra regnskabsår til regnskabsår.

I 1977 besluttede man sig for en national
station 2 i stedet for transmission af BBC 1 til
Irland.

Omkostningerne, politiske overvejelser,
kvalitetshensyn og hensyn til RTE tv-l's øko-
nomiske udsigter talte alle til fordel for en
national kanal 2. Det anslås, at etableringen af
tv-2 sendernettet kostede 146 mio. dkr. fordelt
således:

mio. dkr.

Ny studiebygning
Senderudstyr
Produktionsudstyr

I alt

79
56
11

146

Herudover påregnes yderligere 4,5 mio. dkr.
investeret i udstyr m.v. til en ny studiebygning.

Udgiften til etablering af tv-2 er finansieret
ved et lån fra statskassen på 146 mio. dkr. til
12% rente og med tilbagebetaling over 30 år.

Reklame optager i tv-1 10% af sendetiden.
På kanal 2 er den tilsvarende andel 7%. Rekla-
meindslagene placeres jævnt fordelt i hele sen-
detiden, det vil sig både før og efter samt under
programmernes afvikling.

Fremtiden
Den siddende regering har udpeget en stats-

sekretær i ministeriet for Post- og Telegrafvæ-
senet med særligt ansvar for radio og tv, hvis
hovedopgave vil være at forberede Irland på
satellit/tv-alderen. En tværministeriel arbejds-
gruppe med repræsentanter for Post- og Tele-
grafvæsenet, RTE, telestyrelsen, det irske tek-
nologiråd, det irske udviklingsråd, energimini-
steriet og transportministeriet undersøger i
øjeblikket, hvilken holdning Irland bør indtage
til introduktionen og administrationen af satel-
littransmitterede tv-programmer. Mange pri-
vate selskaber, herunder nogle af de etablerede
kabelselskaber, har allerede markeret deres
interesse i at medvirke ved formidlingen af
satellit-tv til de irske seere, såvel på abonne-
mentsbasis som på 'pay as you see' basis. Dis-
se overvejelser er imidlertid endnu ikke afslut-
tede.

RTE's ledelse ser gerne, at det bliver muligt
at introducere satellit-tv-programmer i Irland
med RTE som ansvarlig for programtilrette-
læggelsen og finansieret for 51%'s vedkom-
mende af RTE og for 49%'s vedkommende af
den private sektor og har anbefalet en model af
dette tilsnit til regeringen.

VII.7 LUXEMBOURG
Befolkningstallet er 365.000, svarende til

100.000 husstande. Der findes én landsdæk-
kende tv-kanal.

Lovgivning
I henhold til en særlig overenskomst med

den luxembourgske regering har selskabet Ra-
dio-Télé-Luxembourg (RTL) fået koncession
til og indtil videre monopol på at foretage
radio- og tv-udsendelser fra det luxembourg-
ske territorium.

Organisation
Der findes kun ét luxembourgsk radio- og

tv-selskab: 'Compagnie Luxembourgeoise de
Télédiffusion' (CLT) eller som det mere popu-
lært kaldes: 'Radio-Télé-Luxembourg (RTL).

Det luxembourgske radio/tv er et privat
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aktieselskab med en aktiekapital på ca. 210
mio. dkr.

Aktierne ejes eller kontrolleres for langt
størstepartens vedkommende af franske og bel-
giske kapitalinteresser, blandt hvilke (bl.a. via
Agence Havas/Information et Publicité) fran-
ske statslige interesser igen er overvejende.
Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne på i alt
24 skal ifølge luxembourgsk lov være luxem-
bourgske statsborgere. Selskabets præsident og
generaldirektør er også luxembourgere. Deri-
mod er selskabets 'administrateur délégué', der
formelt virker som aktionærernes særlige re-
præsentant i selskabets bestyrelse, traditionelt
franskmand, ligesom dennes udnævnelse fin-
der sted 'i samråd med Elysée-palæet' i Paris.

Forpligtelser
Ifølge koncession skal de programmer, der

udsendes være objektive og neutrale.

Sendetid
CLT/RTL har siden 1955 udsendt et fransk-

sproget program, som er produceret i Luxem-
bourg, Paris og Brüssel. Programmet udsendes
i afsnit henholdsvis ved middagstid, om efter-
middagen og om aftenen (ialt ca. 10 timer i
døgnet).

Indholdsmæssigt består tv-programmerne -
foruden reklameindslag - af en blanding af
nyheds- og underholdningsstof.

Mellem 35-40% af stoffet er egenproduk-
tion, mens resten, dvs. i væsentlig grad spille-
film, tilvejebringes ved køb udefra eller ud-
veksling med andre selskaber. Egenproduktio-
nen er primært lagt i hænderne på RTL-
Production, som er et aktieselskab med en
aktiekapital på 9 mio. dkr., og som næsten
100% ejes af CLT/RTL. I øvrigt gennemføres
en væsentlig del af de samme selskabers pro-
duktion i form af co-produktion med andre
produktionsselskaber inden for tv- og video-
branchen.

bets ledelse og styring er dog primært baseret
på opnåelsen af den størst mulige forretnings-
mæssige fortjeneste, som næsten udelukkende
er baseret på reklameindtægterne.

Selve reklameakkvisitionen er i henhold til
en eksklusivaftale overdraget til det franske
selskab 'Information et Publicité' (IP) og det-
tes filialer i Tyskland, Belgien og Luxembourg
(henholdsvis IPA, IPB og IPL), i hvilke selska-
ber CLT/RTL har en minoritetsandel.

Bag CLT/RTL's kommercielle succes ligger
- foruden programmernes indhold og præsen-
tation - en særdeles effektiv ledelse og styring.
Ifølge selskabets egne oplysninger giver det sig
bl.a. udtryk i, at dets administrative personale
kun udgør 10% af det samlede personale. Her-
til kan lægges, at de samlede lønomkostninger
ifølge foreliggende oplysninger for 1982 kun
udgør ca. 110 mio. dkr.

I 1982 betalte selskabet 173 mio. dkr. i kon-
cessionsafgifter og 160 mio. dkr. i selskabsskat-
ter til den luxembourgske stat, idet begge beløb
repræsenterer en godt 10% forøgelse i forhold
til det foregående år. Selv efter betalingen af
disse betydelige beløb på sammenlagt ca. 340
mio. dkr., kunne selskabet i 1982 opvise et
nettooverskud på ca. 180 mio.dkr. eller ca. 5%
mere end det foregående år. De af selskabet
betalte skatter og afgifter overstiger i dag
Luxembourgs indtægter fra bankerne og er i
det hele taget Luxembourgs største indtægts-
kilde.

VII.8 STORBRITANNIEN
Storbritannien har 54,5 mio. indbyggere og

20,8 mio. husstande. Der findes fire landsdæk-
kende tv-kanaler.

Tv-virksomheden i Storbritannien er bygget
op omkring to organisationer: British Broad-
casting Corporation (BBC) og Independent
Broadcasting Authority (IBA). Hvert af disse
selskaber råder over to kanaler.

Finansiering
Der opkræves ingen licensafgift, og i øvrigt

er hverken radio- eller tv-apparater pålagt
punktafgift, men alene en 10% moms. Selska-

Lovgivning
Adgangen til at drive fjernsynsvirksomhed

er reguleret ved lov om trådløs telegrafi fra
1949 og 1967 (Wireless Telegraphy Acts). De
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pågældende love gør udøvelsen af fjernsyns-
virksomhed betinget af en koncession, udstedt
af ministeren for post- og telekommunikation.

BBC's organisation, finansiering og forplig-
telser fremgår af en kongelig bevilling, der
gives for en årrække. Den seneste bevilling er
fra 1981 og løber indtil den 31. december 1996.
Sideløbende med bevillingen gives en licens
(sendetilladelse).

IBA's forhold er reguleret af the Indepen-
dent Broadcasting Authority Act fra 1973 og
en licens (sendetilladelse), som gælder indtil
31. december 1996.

Organisation
BBC ledes af en styrelse på 12 personer, som

udpeges af regeringen for en fem-årig periode.
Styrelsen, der er den øverste kontrolinstans
inden for BBC, er ansvarlig for, at BBC lever
op til sine lovfæstede forpligtelser og for hele
fjernsynsvirksomheden som sådan, herunder
programproduktion, det tekniske udstyr og
installationer.

Styrelsen kan rådføre sig med et almindeligt
rådgivende udvalg, otte regionalråd og ca. 45
andre rådgivende organer inden for specielle
programområder.

Styrelsen udpeger en generaldirektør, der
varetager de daglige funktioner. Generaldirek-
tøren er formand for BBC's direktion (board of
mangement), som derudover omfatter 12 di-
rektører.

Styrelsen fastlægger de generelle retningsli-
nier for programvirksomheden, men ifølge lov-
givningen kan regeringen nedlægge veto mod
BBC's programmer. Imidlertid benyttes denne
ret ikke, og i praksis nyder BBC fuldstændig
programfrihed.

IBA består af en formand og 11 andre med-
lemmer, der udnævnes af indenrigsministeren.
I modsætning til BBC producerer IBA ikke
selv fjernsynsprogrammer, men udsteder licen-
ser til 15 regionale programselskaber, ITV-
selskaberne. IBA's funktion er at udvælge
disse programselskaber, at overvåge selskaber-
nes program- og reklamevirksomhed samt at
eje og drive sit eget transmissionssystem.

De selskaber, der får tildelt licens, kan i en
nærmere fastsat årrække operere inden for et
givent område.

Da licenserne skulle fornys i 1981, blev to af
de 15 selskaber udskiftet med nye programsel-
skaber.

Hvert programselskab er ansvarlig for egne
producerede programmer. I praksis tilrette-
lægges programindholdet i samarbejde med
IBA, og IBA har ret til at nægte udsendelse af
konkrete programmer. Programselskaberne
formodes at følge de retningslinier, der angi-
ver, hvor meget udenlandsk materiale der må
bringes, fastlægger antallet af spillefilm, der
må sendes, samt tilkendegiver, hvor meget
lokalstof der skal bringes.

De programmer, der udsendes af de enkelte
programselskaber, består dels af materiale,
som det pågældende selskab selv har produce-
ret, dels af stof, som er produceret af de øvrige
programselskaber, og endelig af indkøbte pro-
grammer. De forhandlinger, der foregår om-
kring udveksling og indkøb, finder i reglen sted
i en såkaldt distributionskomité (Network
Planning Comitte), hvor hvert af de 15 pro-
gramselskaber og IBA er repræsenteret.

I alt udgør de 15 regionale selskabers udsen-
delser programfladen i den ene af de to kana-
ler, som IBA bestyrer.

Den anden kanal under IBA påbegyndte
efter to års forberedelsestid sine udsendelser
den 2. november 1982. Kanalen betegnes som
kanal 4 (Channel Four).

IBA er ansvarlig for kanal 4, og udpeger en
bestyrelse bestående af 13 medlemmer, hvoraf
formanden og næstformanden er neutrale. Af
de resterende kommer fire fra ITV-selskaberne
og syv fra andre programleverandører.

Kanal 4 producerer ikke selv programmer,
men bestiller eller køber hos ITV-selskaberne
eller de uafhængige filmproducenter.

Forpligtelser
BBC er en selvstændig, ikke gevinstgivende

juridisk og økonomisk enhed med egne rettig-
heder og forpligtelser. BBC skal producere og
distribuere radio- og tv-programmer. Ifølge
bevillingen er institutionen pålagt en alsidig-
hedsforpligtelse, idet den skal udøve en 'public
service' funktion. I det hele må BBC i sin
programvirksomhed ikke støde an mod den
gode smag, eller opfordre til kriminelle hand-
linger.
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Også for IBA gælder det, at man skal til-
stræbe, at de udsendte programmer så vidt
muligt er afbalancerede og omfatter en bred
vifte af emneområder.

Disse forpligtelser hindrer ikke, at både
BBC-2 og kanal 4 har et mere specialiceret
programudbud.

Om kanal 4's programforpligtelser hedder
det, at programmerne skal tilgodese den smag
og de interesser, der normalt ikke tilfredsstilles
gennem den eksisterende kanal under IBA.
Kanalen skal stimulere eksperimenter og for-
nyelser. Kort sagt, kanal 4 skal skabe sig sin
egen programprofil.

Sendetid
I 1980/81 sendte BBC-1 i alt omkring 5.300

timer, hvilket svarer til ca. 100 timer pr. uge.
64% af programmerne blev produceret i Lon-
don, 15% regionalt. Britiske og udenlandske
film udgjorde 16%, og resten af sendetiden
blev varetaget af det åbne universitet.

I samme periode sendte BBC-2 i alt 4.300
timer eller ca. 85 timer om ugen. Bortset fra at
det åbne universitet i denne kanal producerede
22% af programfladen på bekostning af Lon-
don-studierne, svarede programmernes oprin-
delse stort set til BBC l's.

Med hensyn til programsammensætningen i
BBC-1 udgjorde informationsprogrammerne
45%, film og drama 21%, underholdning 20%
og sport 14%.

I BBC-2 var sammensætningen 53% til in-
formationsprogrammer, 21% film og drama,
10% underholdning og 16% sport.

11980/81 sendte ITV-1 i alt 5.400 timer eller
ca. 105 timer pr. uge.

Programmerne kan inddeles i 3 kategorier:

1) programmer, der produceres inden for
regionen med selskabets ressourcer og
med sigte på de lokale seere. De lokale
nyhedsprogrammer udgør hovedparten i
denne kategori.

2) programmer, som er fremstillet uden for
ITV-systemet, f.eks. film og udenlandsk
tv. Ifølge IBA's regler må det udenland-
ske stof ikke overstige 14% af den totale
sendetid.

3) den betydeligste programkategori er net-
work-produktionen. Den omfatter natio-
nale nyhedsudsendelser, teater- og serie-
produktioner, større underholdningsud-
sendelser og dokumentarprogrammer.
Disse programmer produceres hovedsa-
geligt af de fem største selskaber: Tha-
mes, London Weekend, ATV, Granada,
Yorkshire.

Programsammensætningen var 38% infor-
mationsprogrammer, 33% film og drama,
21% underholdning og 8% sport.

I den nye kanal 4 tilstræbes en programfor-
deling, hvor de informative programmer dæk-
ker 35%, film og drama 35%, underholdning
28% og sport 2%.

Generelt kan det siges, at kanal 4 i 1/3 af sit
udbud vil satse på det store publikum og for
2/3's vedkommende især vil tilgodese grupper,
der betjenes dårligt på de øvrige kanaler. Det
drejer sig specielt om aldersgruppen 15-35-
årige, som er den aldersgruppe, der ser mindst
tv. Endvidere vil man lave programmer for
diverse minoritetsgrupper og i det hele taget
opmuntre til eksperimenter.

Regionalisering
Udover de tre hovedregioner for Skotland,

Wales og Nord-Irland findes der otte regioner
under BBC. I alt produceres 16% af program-
merne i regionerne. Dette svarer til ca. to timer
dagligt. Programudbuddet består af et dagligt
25 minutters nyhedsprogram, to ugentlige pro-
grammer af almen karakter og et kort indslag
om lørdagens sport.

IBA har inddelt landet i 14 regioner. Hver
region betjenes af ét programselskab. London-
området dog af to selskaber. Hvert selskab er
ifølge sit kontraktforhold til IBA forpligtet til
at producere programmer, der særligt henven-
der sig til seerne inden for det pågældende
selskabs område. Det enkelte selskabs forplig-
telser afhænger dog af befolkningsgrundlaget.

Kun de fem største af de regionale selskaber
er således forpligtet til at producere landsdæk-
kende programmer. I gennemsnit dækkes
halvdelen afsendetiden med udsendelser fra de
fem store regionale selskaber. I den øvrige
sendetid indgår regionens egne programmer og
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udenlandske udsendelser. Dog skal minimum
86% af alle programmer være af britisk oprin-
delse.

Specielt bør fremhæves, at ITV-selskaberne
tilsammen ejer et særligt nyhedsselskab (Inde-
pendent Television News, ITN). ITN har tre
daglige nyhedsudsendelser (kl. 13, 17.45 og
22.00) med en samlet sendetid på 65 minutter.
Lørdag og søndag er indslagene af kortere
varighed. TV-AM (breakfast television) er et
andet eksempel på et selskab under ITV. Ifølge
sin koncession skal TV-AM hver dag i tids-
rummet 6.00 til 9.15 udsende nyheder, analy-
sere og kommentere aktuelle problemer.

Kanal 4 producerer som nævnt ikke selv og
er derfor henvist til at købe hos ITV-selska-
berne eller de uafhængige producenter. Ka-
nal 4 forventede at købe 50-75% af sine pro-
grammer hos ITV-selskaberne, 15-35% hos de
uafhængige selskaber og 5-14% udenlandske
udsendelser.

Imidlertid har det vist sig, at de uafhængige
selskaber har kunnet producere mere end for-
udsat, mens ITV-selskaberne på grund af udvi-
det sendetid i ITV-1 ikke har kunnet levere så
meget som forventet. Bortset fra de importe-
rede programmer deles ITV og de uafhængige
selskaber således rent faktisk om programud-
buddet.

Finansiering
I 1980/81 var BBC's totalindtægt på 7.490

mio. dkr. Heraf stammede 7.028 mio. dkr. fra
licensindtægter. Resten skyldtes indtægter i
forbindelse med salg af plader, videobånd, pu-
blikationer m.v. og refusion fra staten for de
programmer, der produceres for det åbne uni-
versitet.

Licensafgiften er godt 200 dkr. for sort/
hvid-modtager og knap 700 dkr. for farve-
modtager.

Der må ikke sendes reklamer i BBC-pro-
grammerne.

Omkostningerne i forbindelse med tv-pro-
gramproduktionen i henholdsvis BBC-1 og
BBC-2 beløb sig til 2.310 mio. dkr. og 1.200

mio. dkr. Hertil kommer den regionale fjern-
synsvirksomhed, der kostede 490 mio. dkr. og
distributionsomkostningerne 140 mio. dkr.

IBA finansieres ved, at programselskaberne
betaler en årlig afgift for brugen af IBA's
transmissionssystem. IBA's udgifter i for-
bindelse med fjernsynsvirksomheden var i
1981/82 på 742 mio. dkr. Heraf gik 59% til
bygning af nye fjernsynsstationer og teknisk
udvikling. 34% blev brugt til vedligeholdelse
af transmissionssystemet, og 5% var omkost-
ninger, der kunne relateres til IBA's program-
og reklamekontrollerende virksomhed.

De enkelte programselskaber under ITV
skaffer sig indtægter gennem salg af reklame-
tid. I alt havde de 15 programselskaber i 1982
omkring 9.520 mio. dkr. i reklameindtægter.
De øvrige indtægter, der stammede fra salg af
programmer og publikationer, udgjorde 196
mio. dkr. I gennemsnit bruger selskabet 60%
af indtægterne på at producere programmerne.
15% anvendes til administration. Der betales
5% til IBA for leje af transmissionssystemet.
4% går til driften af kanal 4, og endelig betales
der forskellige skatter og afgifter til staten med
i alt 10%.

Beskatningssystemet er indrettet således, at
der ikke betales skat af de første 2,8%> af
reklameindtægterne, eller hvis det er et større
beløb, af de første 9,1 mio. dkr. Overskud
herudover er genstand for en afgift på 66,7%.
Hertil kommer, at det herefter foreliggende
overskud beskattes med 52%. Fra regeringens
side har man fundet, at det var mest hensigts-
mæssigt med en beskatning af overskuddet i
stedet for en beskatning af den faktisk konsta-
terede indkomst.

Kanal 4 finansieres som nævnt ved indbeta-
linger fra programselskaberne (ITV-selska-
berne), som så til gengæld har ret til at sælge
reklametid i kanal 4.

Der må i gennemsnit annonceres i seks mi-
nutter pr. time. Reklamer må sendes både
mellem og inde i programmerne. Finder an-
noncering sted inde i et program, skal det ske i
såkaldte naturlige pauser. Reklamer er under-
kastet en meget streng kodeks.
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VII.9 ØSTRIG
Østrigs befolkningstal er 7,5 mio. med 2,7

mio. husstande. Der findes to landsdækkende
fjernsynskanaler.

Lovgivning
Radio- og fjernsynsvirksomheden varetages

af det statslige foretagende Oesterreichischer
Rundfunk (ORF).

Lovgrundlaget udgøres dels af en forbunds-
forfatningslov, som sikrer personernes og or-
ganernes uafhængighed samt udsendelsernes
upartiskhed og alsidighed, dels en 'Rundfunk-
gesetz' vedrørende ORF's opgaver og etable-
ring.

Organisation
I henhold til 'Rundfunkgesetz' er der fire

organer, der forestår ledelsen af ORF.
1. Kuratorium (radioråd).
Sammensat af 30 uafhængige medlemmer,

der vælges for tre år. Medlemmerne repræsen-
terer forbundsregeringen, de politiske partier,
forbundslandene, lyttere og seere samt ORF's
personale.

Kuratoriet har ret vide beføjelser over for
ORF's virksomhed. Det ansætter og afskedi-
ger ORF's ledende funktionærer, godkender
de langsigtede planer for programmer, teknik,
økonomi og personale. Rådet fastsætter endvi-
dere licensafgiften og reklametariffen.

2. Generalintendant.
Vælges af kuratorium for en periode af fire

år og forestår ledelsen af ORF samt repræsen-
terer retligt monopolet.

Generalintendanten er ORF's højeste funk-
tionær.

Generalintendanten drager omsorg for, at
kuratoriets beslutninger føres ud i livet og kan
komme med forslag til kuratoriet.

3. Lytter- og seerrepræsentationen.
Lytter- og seerrepræsentationen er på 35

medlemmer, som i hovedsagen har en rådgi-
vende funktion. Medlemmerne udpeges af for-
skellige kulturelle, kirkelige og politiske orga-
nisationer.

4. Prüfungskommission (revision).
Kommissionen består af tre medlemmer,

som har til opgave at kontrollere regnskaber-
nes rigtighed, hensigtsmæssighed og lovlighed.

Herudover findes en 'Kommission zur
Waehrung des Rundfunkgesetzes', der består
af 17 medlemmer, valgt af forbundspræsiden-
ten efter indstilling fra regeringen. Kommis-
sionen er underlagt forbundskansleren. Kom-
missionen prøver visse klager vedrørende
krænkelser af radioloven, f.eks. manglende
objektivitet. Kommissionens afgørelser kan i
reglen ikke appelleres.

Den daglige ledelse er sammensat af gene-
ralintendanten, en teknisk direktør, en økono-
midirektør, tre programdirektører for hen-
holdsvis radio og hver af de to fjernsynspro-
grammer samt de ni landes intendanter, én for
hver af de ni regionalstudier.

To stabsafdelinger løser fællesopgaver for de
to fjernsynsprogrammer, mens 11 fagligt op-
delte produktionsredaktioner står for udarbej-
delsen af de enkelte udsendelser.

Sendetid
Siden efteråret 1979 udsender ORF to ind-

byrdes tidsmæssigt koordinerede fjernsynspro-
grammer. Den ene kanal har tillige et fuldt
formiddagsprogram med undervisnings- og
underholdningsudsendelser. Den samlede år-
lige sendetid for 1983 vil være af størrelsesor-
den 6.300 timer.

Regionalisering
Med henblik på at fremme de ni forbunds-

landes lokalstudiers produktion af fjernsyns-
programmer er der ydet disse personelle, tekni-
ske og budgetmæssige ressourcer. I 1981 pro-
ducerede regionalstudierne i alt 440 sendeti-
mer for de to fjernsynsprogrammer.

Finansiering
ORF's samlede indtægter i 1981 (i mio. dkr.)

licensindtægter : ca. 1.249
reklamer : 814
indtægter fra salg af ORF's
egne produktioner : 62
tilskud og subventioner : 44
i øvrigt : 28

Tv-licens udgør 54 dkr. pr. måned, 648 dkr.
pr. år.
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Den maksimale reklamesendetid er to timer
om ugen. Søndage og visse andre helligdage er
reklamefrie.

Fremtid
Satellitproblematikken behandles i et af for-

bundsregeringen nedsat udvalg, der har til
opgave at undersøge og afgive beretning om de
tekniske, organisatoriske, finansielle og folke-
retlige aspekter vedrørende satellitprojektet.
Forbundsregeringen ventes at træffe princip-
beslutning i satellitspørgsmålet i begyndelsen
af 1984.
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Kapitel VIII
Kommissionens overvejelser

Hensigten med denne betænkning er en
drøftelse af mulighederne for og problemerne
omkring en udvidelse af det fremtidige udbud
af dansk fjernsyn. Udgangspunktet for kom-
missionens overvejelser har været de foregå-
ende kapitlers beskrivelse af de tekniske sende-
muligheder og af den nuværende situation,
hvor Danmarks Radio forestår den eneste dan-
ske tv-kanal.

Tanken om et tv-2 har længe spillet en rolle i
debatten om det danske fjernsyn. Radiokom-
missionen af 1967 foreslog i sin betænkning i
1970 (bet. 592/1970), at der snarest muligt
skulle oprettes et landsdækkende tv-2. Der var
i kommissionen ikke enighed om organisa-
tionsformen for en sådan ny kanal og dens
placering i forhold til Danmarks Radio, men
det overvejende flertal gik ind for, at et tv-2
skulle placeres i Danmarks Radio.

Af politiske, økonomiske og andre grunde er
radiokommissionens forslag som bekendt al-
drig ført ud i livet. Mediekommissionen har
imidlertid konstateret, at de fleste af de argu-
menter, der dengang fremførtes til støtte for
tanken om et dansk tv-2, stadig har gyldighed
og indgår i den aktuelle debat.

Dog er der til de dengang fremførte syns-
punkter kommet en række nye. De har deres
udspring i den udvikling, der har fundet sted i
mellemtiden, samt i de perspektiver, der tegner
sig for fremtiden. Det gælder dels de tekniske
muligheder, som den nærmeste fremtid vil
tilbyde, dels det øgede tilbud af udenlandsk
fjernsyn til det danske publikum.

VIII.l Nye muligheder
Det må forudses, at udviklingen på kabel- og

fællesantenneområdet vil øge mulighederne
for, at man lokalt kan bruge antennenettene til
tv-virksomhed. Der er igangsat forsøg med
lokal-tv i henhold til den ændring af loven om
radio- og fjernsynsvirksomhed, der gennem-

førtes i foråret 1981, og Danmarks Radio har
planlagt et to-årigt forsøg med regionalt fjern-
syn i Syd- og Sønderjylland.

Dermed er mere end antydet tendenser til at
åbne for nye produktions- og distributionsfor-
mer for tv her i landet. Det er tendenser, der
går i retning af en decentralisering og en åb-
ning af adgangen for flere til at bruge tv-
mediet. Derfor kan en drøftelse af fremtidens
tv-problemer ikke nøjes med blot at foregå
omkring et tv-2, forstået som en landsdæk-
kende kanal ved siden af den eksisterende.

I princippet kan ethvert fællesantenneanlæg
bruges aktivt til transmission af originale tv-
udsendelser, video-film, andre video-optagel-
ser etc. Kun gældende lovgivning forhindrer
det i øjeblikket. Der kan, efterhånden som
udviklingen skrider frem, blive tale om, at også
større områder kan kobles sammen via kabel-
forbindelser og give grundlag for tv-udsendel-
ser ud over det lokale plan.

Umiddelbart må man derfor antage, at det
fremtidige tv-landskab vil blive mere differen-
tieret, og man må indstille sig på at drøfte
fremtidens tv-muligheder på basis af de mange
tilgange til tv-mediet, som teknikken synes at
åbne. Det vil rejse en række nye spørgsmål i tv-
politikken.

Skal der åbnes for en egentlig kabel-tv-virk-
somhed; må kabel- og antenneanlæg bruges til
udsendelse af egne programmer og ikke blot
passivt til videregivelse af andre stationers pro-
grammer? Skal der opstilles betingelser og/
eller regler for en sådan virksomhed? Hvem
skal have adgang til at sende i anlæggene?
Hvem skal producere programmer til anlæg-
gene? Skal der sættes begrænsninger for retten
til at eje kabelanlæg, så det kan blive profita-
belt at eje disse anlæg med henblik på produk-
tion af kabel-tv? Hvem skal påse, at givne
bestemmelser efterleves?

Disse og flere lignende spørgsmål vil aktua-
liseres i dansk tv-politik i de kommende år. Af
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grunde, som fremgår af det følgende, har me-
diekommissionen her indskrænket sig til at
markere disse problemområder og har i første
omgang begrænset sig til at gennemgå spørgs-
målet om landsdækkende fjernsyn. De tekni-
ske muligheder, der er antydet ovenfor, vil
først realiseres over en årrække, og ved alle
løsninger via kabel, ser det under de nuvæ-
rende tekniske og økonomiske forudsætninger
ud til, at omkring 250.000 husstande i en
periode vil være uden for rækkevidde af kabel-
nettene (jfr. bet. 974/1983).

Dette videre perspektiv i tv-udviklingen har
fået kommissionen til at angribe problemerne
ud fra to forskellige synsvinkler. Dels har man
forholdt sig til den vækst i tv-tilbud, der vil
komme, fordi den tekniske udvikling letter
adgangen til transmission af tv i Danmark, og
fordi tv-tilbuddet fra udlandet øges. Dels har
man begrundet, hvorfor man - hvis man vil det
- vil opretholde begrænsninger for den frie
udfoldelse, der principielt kan tænkes at ud-
vikle sig.

Radio/tv-monopolets tekniske begrundelse
synes svindende, men der kan være andre end
tekniske grunde til fortsat at opretholde re-
striktioner: ønsket om at offentlighedens inter-
esser tjenes ('public service'-ideen), alsidighed,
dansk produktion, afvisning af programpro-
duktion på få hænder osv. Opgaven er i givet
fald at afgrænse sådanne restriktioner, be-
grunde dem og anvise organisatoriske midler
til deres håndhævelse.

VIII.2 Udenlandsk tv i Danmark
Ved siden af de tekniske fremtidsmuligheder

har de øgede muligheder for at modtage uden-
landsk tv spillet en stigende rolle i tv-debatten.
Disse muligheder er vokset markant i løbet af
1970erne.

I radiokommissionens betænkning fra 1970
refereres et uddrag af Danmarks Radio's lyt-
terundersøgelse fra april 1969. Af undersøgel-
sen fremgår, at maksimalt 850.000 danske den-
gang kunne se svensk tv. Det svarede til 24%
af den voksne befolkning. 287.000 kunne se
vesttysk tv, svarende til maksimalt 8% af den
samlede befolkning. Omkring 120.000 oplyste,
at de kunne modtage østtysk fjernsyn.

Oktober 1980 er det beregnet, at 2,7 mio.
indbyggere i Danmark har mulighed for at se

svensk fjernsyn. Vesttysk fjernsyn kan ses af
1,8 mio. danske, østtysk fjernsyn af 1,3 mio. og
det norske program af 0,1 mio. Det skønnes, at
1 mio. af Danmarks 5,1 mio. indbyggere i dag
er udelukket fra at se udenlandske tv-kanaler.
Hovedparten af disse seere findes i Midt- og
Nordvestjylland (se bilag 11).

Som i 1969 gælder stadig, at kvaliteten af
signalerne er skiftende på grund af de store
afstande til senderstationerne, der ofte er tale
om. Udnyttelsen af muligheden for at se det
udenlandske fjernsyn kan derfor variere, men
Danmarks Radios undersøgelse viser, at det
udenlandske fjernsyn, specielt det tyske, i sti-
gende omfang anvendes som supplement til
Danmarks Radios udsendelser (se kap. VI).

Fællesantenneanlæg
Mediekommissionen har i sin betænkning

nr. 4 om kabelproblematikken og fremførelse
af udenlandsk fjernsyn (bet. 974/1983) med et
stort flertal anbefalet de restriktioner fjernet,
der indtil nu har gjort det umuligt for fællesan-
tenneanlæg uden for de direkte modtage-om-
råder at distribuere udenlandsk fjernsyn. Et
mindre flertal anbefalede desuden, at danske
kabelanlæg får mulighed for at fordele tv-
programmer fra de såkaldte kommunikations-
satellitter.

Regering og folketing har i foråret 1983
taget disse anbefalinger op til behandling, og
politisk søges vejen åbnet for en videre udbre-
delse af muligheden for at se udenlandsk tv i
Danmark. Det kan betyde, at alle fællesanten-
neanlæg, der kan og vil afholde udgifterne
dertil, bliver i stand til at modtage og fordele et
stigende antal udenlandske programmer til
abonnenterne.

Pr. april 1982 var der etableret 1,2 mio.
tilslutningsmuligheder i fællesantenneanlæg.
Af disse tilslutningsmuligheder blev kun ca.
2/3 rent faktisk udnyttet. På nuværende tids-
punkt er således lidt under halvdelen af landets
fjernseere faktisk tilkoblet et fællesantennean-
læg. Mange af disse anlæg er så små, at de
næppe alene vil have råd til at skaffe sig
forsyning med udenlandsk tv. Omkring
200.000 af tilslutningerne er forberedt til at
modtage indtil 15 tv-kanaler, mens resten, ca.
954.000, normalt har en kapacitet på seks tv-
kanaler. Denne begrænsning i anlæggenes ka-
nalmuligheder sætter indtil videre også græn-
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ser for, hvor meget udenlandsk tv der på kort
sigt kan ventes rundt i landet.

Imidlertid må det forudses, at de øgede
tilbud af udenlandsk tv vil stimulere dels op-
rettelsen af fællesantenneanlæg i områder,
hvor de endnu ikke findes, dels sammenkoblin-
gen af mindre anlæg til større enheder samt
medføre en ombygning af eksisterende anlæg
til at modtage flere kanaler. Derved vil i de
kommende år udbredelsen af udenlandsk
fjernsyn til hele landet formentlig skride støt
fremad, og i det omfang de udenlandske pro-
grammer fremføres via kabel eller radiokæde
eller modtages fra satellitter, vil der ikke være
tale om begrænsninger i mulighederne, fordi et
dansk tv-2 sættes i gang på UHF-båndet.

Udviklingen vil fremmes af de tv-tilbud fra
satellitter, som må ventes i løbet af 1980erne.
Allerede i løbet af 1983/84 kan det forudses, at
der vil foreligge tilbud om en række tv-kanaler,
udsendt over de såkaldte kommunikationssa-
tellitter. Spørgsmålet herom er nærmere belyst
i mediekommissionens betænkning nr. 4 (bet.
974/1983), s. 79 ff. Nogle hovedpunkter skal
kort resumeres.

Satellitterne
EUTELSAT, de vesteuropæiske teleadmini-

strationers samarbejdsorganisation vedr. tele-
satellitsystemer, har i 1983 givet en række
tilladelser til brug af ECS-systemet til tv-ud-
sendelser. Det bemærkes, at Ariane-raketten
den 16. juni 1983 bragte kommunikationssatel-
litten ECS-1 ud i rummet. Hvis systemet kom-
mer i drift efter planen, vil disse kanalmulighe-
der kunne udnyttes i løbet af 1983/84. Der vil
blive tale om programmer fra en række offici-
elle europæiske radiofonier og om private, re-
klamefmansierede programmer. Af særlig in-
teresse er det, at Norge har fået adgang til to
kanaler.

Det ventes, at Norge vil anvende den ene
kanal til spredning af den norske tv-kanal, men
man har i øvrigt fra norsk side peget på, at en
del af den reserverede kanalkapacitet på ECS-
satellitten eventuelt vil kunne benyttes til for-
søg med udveksling af nordiske tv-program-
mer. På denne baggrund besluttede Nordisk
Ministerråd den 15. november 1982 at lade
foretage en mindre udredning af mulighederne
for at anvende ECS-satellitten til nordisk pro-
gramspredning. Udredningen forventes fore-

lagt til behandling i ministerrådet den 21. juni
1983.

Efter midten af 1980erne er planlagt opsen-
delse af en række såkaldte radio/tv-satellitter,
bestemt for udsendelse af radio- og tv-pro-
grammer for almenheden. Der er tale om ra-
diospredning, og der kræves derfor ikke særlig
tilladelse til at modtage disse udsendelser i de
enkelte husstande eller i private antenneanlæg.
Problemerne er mere indgående belyst i medie-
kommissionens betænkning nr. 4 (bet. 974/
1983), s. 71 ff.

Danmark vil ligge inden for det område,
hvor udsendelser fra de franske, vesttyske,
britiske og evt. luxembourgske satellitter vil
kunne modtages. Danmark ligger uden for
disse satellitters primære dækningsområde,
men med det rette antenneudstyr vil det være
muligt at udnytte det såkaldte tekniske over-
spild, der gør modtagelse uden for det primære
dækningsområde muligt.

Disse satellitter er planlagt sat i omløb om-
kring 1986. Lidt senere i 80'erne følger udsen-
delser fra den svensk-norske forsøgssatellit
Tele-X, hvorom der den 11. april 1983 er ind-
gået aftale mellem de to lande. I forbindelse
med Tele-X overvejes mulighederne for at
etablere en eller anden form for fællesnordisk
kanal. Danmark vil ligge inden for denne sven-
ske satellits dækningsområde.

Sammenfattende betyder satellitudviklin-
gen, at alle danske tv-seere i løbet af sidste
halvdel af 1980erne må forudses at have mulig-
hed for at modtage en del vesttyske, franske,
britiske og nordiske tv-programmer via radio/
tv-satellitter.

Det må dog tilføjes, at flere faktorer kan
hæmme farten i og omfanget af udnyttelsen af
disse mange muligheder. Som nævnt er kanal-
antallet i størstedelen af de eksisterende fælles-
antenneanlæg begrænset. Desuden er der også
i de kabel- og radiokædeanlæg, der skal anven-
des til distribution af tv-programmerne, tale
om et begrænset kanal-antal på 12-15 kanaler.

Antenneudgifter
Private, der vil investere i egne parabolan-

tenner til at modtage programmer fra radio/
tv-satellitter, må regne med ikke ubetydelige
udgifter til modtageudstyr. Der skal bruges en
parabol til hver satellitposition, og de tv-kana-
ler, der først kan ventes at blive af interesse, er
fordelt på tre satellitpositioner.
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Beregningen af udgiften er vanskelig, bl.a.
fordi det endnu er uafklaret, hvilket tekniske
systemer der vil blive anvendt ved satellittrans-
missionen. Men P&T har i begyndelsen af 1983
søgt at beregne modtageudgifterne for anlæg
med forskellig kanalkapacitet.

Efter disse beregninger vil en husstands ud-
gifter til et anlæg, der kan tage to tyske kana-
ler, blive ca. 9.000 kr. Vil man op på at mod-
tage 12 af de programmer, der ventes (2 fra
Tele-X, 2 tyske, 2 franske, 1 italiensk, 3 luxem-
bourgske og 2 engelske), bliver udgiften kr.
175.000. Priserne er i 1982-kroner og uden
moms. For fællesantenneanlæggene vil prisen
for de samme modtagemuligheder blive hen-
holdsvis kr. 25.000 og kr. 270.000.

Mellem disse yderpunkter ligger forskellige
muligheder for at kombinere de forhåndenvæ-
rende kanaler. Under alle omstændigheder vil
der være tale om udgifter af et vist omfang,
som kan sætte grænser for den private inter-
esse for fjernsyn fra radio/tv-satellitter.

Hertil kommer en vis usikkerhed både tek-
nisk og programmæssigt omkring radio/tv-
satellitterne. Der er i første fase tale om for-
søgssatellitter, og det er på forhånd oplyst, at
der vil blive foretaget både tekniske og pro-
grammæssige forsøg med dem. Det kan give
ubehagelige overraskelser med hensyn til den
tekniske modtagelse af programmerne, og sa-
tellitterne kan vise sig at være mindre sikre/
stabile programforsynere end traditionelle tv-
stationer. Desuden er det endnu ikke afklaret,
hvilke programmer der vil blive sendt til sin
tid, og formentlig vil sprog- og kulturbarrierer
også sætte grænser for befolkningens lyst til at
benytte sig af de udenlandske tilbud. Alt dette
gør en vurdering af fremtidens brug af uden-
landsk tv i Danmark usikker.

Konkurrence udefra
På den anden side har det været klart for

kommissionen, at ikke blot er modtagemulig-
heden allerede til stede i Danmark, men efter
de initiativer, der nu tages for at lette adgangen
til udenlandsk tv, vil mulighederne vokse. Den
danske debat om tv-politikken må derfor fo-
regå under den forudsætning, at danske seere
frit kan modtage udenlandsk fjernsyn i det
omfang, det teknisk og økonomisk er muligt.

Det har konsekvenser både for de kulturpo-
litiske synspunkter, der kan anlægges, og for

de økonomiske vilkår for finansieringen af
dansk tv. Hvis danske seere ønsker at udnytte
de udenlandske muligheder, må de investere i
modtageudstyr m.m. Det kan få følger for
viljen til også at betale for et øget dansk tv-
udbud, enten dette så finansieres på den ene
eller den anden måde.

I de udenlandske overvejelser indgår tanker
om at bruge transmissionsmulighederne via
satellit til udsendelse af betalings-tv. BBC har
ventileret sådanne planer, og det samme har
været tilfældet i Frankrig. Sveriges Radio har
overvejet at indføre betalings-tv, eventuelt i
form af en tredie kanal, og i Norge har en
overgang tanken været fremme om, at den ene
af de norske kanaler på kommunikationssatel-
litten kunne bruges til en betalingskanal for
film. Der er ingen tekniske problemer, der står
i vejen for etablering af sådanne betalings-
kanaler.

I første række vil betalings-programmer
rette sig mod de pågældende landes eget publi-
kum, men i de større landes overvejelser indgår
også muligheden for at mobilisere større grup-
per med interesse for bestemte typer af pro-
grammer i hele Europa. Det kan gøres både
ved hjælp af kommunikationssatellitter og ved
hjælp af radio/tv-satellitter.

Hvis der, set med de interesserede selskabers
øjne, er en rimelig økonomi i at inddrage det
danske publikum som potentielle købere af
bestemte programmer, kan man forudse, at der
her vil åbnes en yderligere konkurrence om
danske seeres interesse og penge. Det vil i givet
fald få indflydelse på viljen til at betale mere
for dansk tv. Det vil desuden ændre vilkårene
for og priserne på danske selskabers indkøb og
præsentation af en række udenlandske pro-
gramtyper, nemlig dem, der af deres ophavs-
mænd kan tilbydes direkte til det danske publi-
kum.

Linierne i udviklingen af det udenlandske
tv-tilbud til danske seere er her trukket kort
op, men dog så grundigt, at det børe være
klart, hvorfor dette aspekt er indgået med vægt
i kommissionens overvejelser. Der har i kom-
missionen været enighed om, at indflydelsen
fra udenlansk tv langt fra kan være den eneste
forudsætning, hvorunder en samlet dansk tv-
politik anskues. Men det er givet, at spørgsmå-
let om konsekvenserne af det øgede tilbud af
fremmed fjernsyn her i landet må spille en
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væsentlig rolle i debatten og kobles sammen
med de andre argumenter, der kan inddrages,
og som for en stor dels vedkommende er indgå-
ende behandlet i radiokommissionens betænk-
ning af 1970.

VIII.3 Tv - et delområde
I den offentlige debat og også i mediekom-

missionens overvejelser fremhæves ofte, at den
øgede mængde af udenlandsk fjernsyn, der er
eller bliver tilgængeligt i Danmark, må få
indflydelse på den danske tv-politik. Der tales
om kulturelt pres fra udlandet, om konkur-
rence fra udlandet, om fare for eller trussel
mod den danske, nationale identitet og på den
anden side: om tilbud fra udlandet. Den for-
skellige udtryksmåde afspejler forskellige
holdninger til, hvordan betydningen af den
forøgede adgang til udenlandsk tv skal vurde-
res.

Holdningerne kan variere fra en bekymring
for dansk kulturs fremtidige livsvilkår over
den opfattelse, at situationen principielt er den
samme, som dansk kultur altid har befundet
sig i: et lille sprogområde, der stedse har måttet
bearbejde kraftige impulser udefra, til den
holdning, der anser de nye muligheder for
positive og stimulerende.

Under denne del af drøftelsen er det i kom-
missionen stærkt fremhævet, at også andet end
udenlandsk påvirkning kan føre til en udvi-
delse af et lands tv-udbud. I de fleste lande med
flere kanaler er udvidelsen af kanalantallet sket
uden tanke på indflydelsen fra udenlandsk
fjernsyn. Det er her nærliggende at pege på
nabolande som Finland og Sverige.

På den anden side kan der også nævnes
lande, hvor tv-politikken - og kanalantallet - i
et vist omfang behandles netop ud fra en forud-
sætning om, at man må tage hensyn til en
konkurrence udefra. Det gælder f.eks. Canada,
hvor den massive indflydelse fra USA's mange
fjernsynsprogrammer influerer tydeligt på den
måde, de canadiske tv-politiske problemer be-
handles på.

Da Irland midt i 7O'erne gik over til et to-
kanalsystem stod valget mellem at retransmit-
tere BBC's program 1 til hele. Irland som
supplement til Radio Telefis Éireanns ene pro-
gram eller at oprette endnu en irsk kanal. Man

valgte det sidste med den begrundelse, at det
ville være den bedste måde at tilvejebringe
ægte valgmuligheder på og fremme produktio-
nen af seværdige irsk-producerede program-
mer af national, regional og lokal interesse,
kombineret med det kvalitativt bedste udvalgte
udenlandske stof.

De to eksempler er begge fra områder, hvor
konkurrencen udefra kommer på landets eget
sprog og i øvrigt også kan skabe problemer for
de pågældende landes reklamefinansiering af
deres egne programmer. Sprogligt/kulturelt
må problemet formentlig stilles lidt anderledes
i Danmark, men under alle omstændigheder
må naturligvis en kulturpolitisk argumenta-
tion, sat i forhold til den omgivende verden,
indgå i grundlaget for en bedømmelse af, hvor-
dan fremtidens tv-udbud skal tilrettelægges.

I den forbindelse er der grund til at frem-
hæve, at fjernsynet ikke er den eneste faktor af
betydning for kulturlivet. Den aktuelle tendens
til at koncentrere store dele af den kulturpoliti-
ske interesse omkring tv-politikken gør det
naturligt, at mediekommissionen understreger
dette synspunkt.

Et samfunds kulturelle udvikling kræver
samtidig aktivitet og indsats på mange ni-
veauer og områder. Radio og fjernsyn er kun et
af dem. Ønsker man kulturel vækst, kreativ,
kulturel udvikling og folkeligt liv, må der tages
initiativer og sættes kræfter ind på alle kultu-
relle og folkelige felter. En sådan aktivitet er til
stadighed nødvendig, hvis et folk vil bevare og
udvikle en kulturel identitet. Påvirkning ude-
fra kan skærpe kravene til denne indsats, men
de må opfyldes også uden et håndgribeligt ydre
pres.

Derfor er det i kommissionen understreget,
at uanset hvor stor eller lille vægt man lægger
på at møde konkurrencen udefra på tv-områ-
det, kan kulturelle problemer ikke løses alene
via tv-politikken. Denne må ses i en større
kulturpolitisk sammenhæng. Der er brug for
indsats i en større bredde.

Den her foreliggende betænkning viser, at
enhver udvidelse eller omlægning af det kendte
mønster for tv-produktionen vil kræve betyde-
lige økonomiske ressourcer. Det har derfor
været nævnt, at man kan være betænkelig ved
en massiv koncentration af økonomiske res-
sourcer på tv-området, som kun er et delom-
råde af kulturpolitikken. Det kan betyde en
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svækkelse på andre lige så vigtige - måske
endda vigtigere - felter.

Mediekommissionen må naturligvis i hen-
hold til sit kommissorium koncentrere sit ar-
bejde om mediernes problemer. Det vil sige, at
kommissionen i denne betænkning holder sig
til, hvad de kulturpolitiske overvejelser tilsiger
at gøre på tv-området. Men det er nødvendigt
at understrege, at en indsats her ikke blot må
bedømmes på de umiddelbare virkninger for
dansk fjernsynsproduktion, men også må hol-
des op mod den samlede kulturelle aktivitet,
man måtte ønske at stimulere her i landet.

VIII.4 Kun én offentlig dansk tv-
kanal

En række af kommissionens medlemmer
har peget på, at væksten i mulighederne for at
se udenlandsk fjernsyn, og de muligheder, der
vil komme for et forøget tv-udbud gennem
kabel-tv, gør debatten om et dansk tv-2 mindre
interessant end for 10 år siden. Disse medlem-
mer har derfor taget afstand fra tanken om at
etablere endnu et sendernet til et tv-2.

Bag denne opfattelse ligger forskellige be-
grundelser og vurderinger.

Mindre udenlandsk stof
Nogle har givet udtryk for, at der bliver brug

for mere dansk tv, og samtidig bliver der
mulighed for at skaffe plads til mere dansk tv i
den nuværende kanal, fordi den aflastes for
forpligtelsen til at bringe en del udenlandsk
programstof. Dette stof vil publikum i fremti-
den kunne modtage direkte; der er følgelig ikke
grund til også at bringe det i en dansk kanal.

Fremtidens udfordring må efter dette syns-
punkt følges op af både en udvidelse af den
danske stofmængde og af kvaliteten af de dan-
ske produktioner. Samtidig er peget på, at det
over for den udenlandske konkurrence er væ-
sentligt at opretholde den stilling, Danmarks
Radio har med sine forpligtelser på tv-områ-
det. Ganske vist vil den udenlandske konkur-
rences indflydelse næppe på nogen måde blive
af et omfang, som f.eks. amerikansk tv er det i
Canada, dels fordi det udenlandske fjernsyn, vi
kan se i Danmark, vil komme fra lande med
meget forskellig kulturbaggrund og politiske

systemer, og dels fordi udenlandsk tv altid vil
være på et fremmed sprog.

Synspunktet om, at dansk tv i større omfang
kan aflastes for udenlandsk produceret stof, er
blevet anfægtet under kommissionens drøftel-
ser. Det er først og fremmest anført, at en stor
del af den danske befolkning ikke har de nød-
vendige sproglige forudsætninger for at følge
udenlandske tv-programmer ud over enkle un-
derholdnings- og sportsprogrammer. Det vil
skabe uønskede skel i befolkningen, hvis man
ikke fastholder en forpligtelse for det danske
fjernsyn til at formidle udenlandske program-
mer i en form og med tekster, så også informa-
tive programmer og fakta-programmer kan nå
ud til alle interesserede.

En vis del af Danmarks Radios udenlandske
stof, som vi kender det nu, er bearbejdet for det
danske publikum og ikke blot oversat. Det
pågældende stof er fordansket, og for publi-
kum fremtræder det som dansk.

På alle kulturområder gælder, at udvalg af
udenlandsk stof, oversættelse, bearbejdning og
kommentering af det er et led i dansk kultur-
produktion. Det kendes fra litteraturen, fil-
men, dags- og ugepressen samt fra radio og
fjernsyn. Orientering af almenheden om uden-
landske begivenheder, udenlandsk politik og
udenlandsk kultur er i nyere tid altid ved siden
af den direkte forbindelse foregået ved formid-
ling på dansk ud fra danske forudsætninger.
En sådan formidling er et led i dansk kultur.

Tilhængerne af en styrkelse af den eksiste-
rende danske tv-kanal afviser ikke disse be-
tragtninger. De peger imidlertid på, at der
under alle omstændigheder bliver mere plads i
det danske fjernsyn, fordi man ikke behøver at
ofre sendetid på programtyper som underhold-
ningsshows, visse serier m.m. fra udlandet,
som bringes i rigeligt mål på andre kanaler.

Desuden vil de sproglige forhindringer sik-
kert reduceres i de yngre generationer, dels i
kraft af det forbedrede uddannelsesniveau, dels
fordi selve tilstedeværelsen af fremmedsproget
fjernsyn vil medvirke til at forbedre befolknin-
gens sprogfærdighed.

Tidsfaktoren
Disse medlemmer peger samtidig på, at med

den tid, det tager at beslutte og derefter op-
bygge et landsdækkende nyt tv-sendernet, vil
et betydeligt udvidet udbud af udenlandsk
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fjernsyn være en kendsgerning allerede et
stykke tid før, et landsdækkende tv-2 er reali-
seret. Det betyder, at det vil blive betydeligt
sværere at skaffe økonomisk dækning hos se-
erne for en ny dansk kanal, idet en række
ressourcer allerede vil være beslaglagt til mod-
tagelse af udenlandsk tv. Det betyder også, at
det vil være sværere at skaffe forståelse hos de
politisk besluttende myndigheder for mere
dansk tv i den eksisterende kanal i den mellem-
liggende periode på grund af de krav om forhø-
jet licens, der vil være en følge af et udvidet
dansk programudbud.

Det er derfor disse medlemmers opfattelse,
at en forbedring og udvidelse af den bestående
kanal er den mest effektive og billigste måde at
realisere målsætningen om en styrket dansk tv-
produktion på. Det vil kræve begrænsede inve-
steringer, og de kulturpolitiske mål med tv i
Danmark nås sikrest med en kombination af
en teknisk og programmæssigt stærk dansk
kanal og let direkte adgang i øvrigt for publi-
kum til udenlandsk fjernsyn. Tages hensyn til
publikums formodede overvejelser over, hvor-
dan det vil anvende tid og penge på at skaffe sig
fjernsyn, er dette også den linie, der lettest vil
kunne gennemføres i praksis.

Påvirkning af Danmarks Radio
En del af de medlemmer, der foretrækker at

styrke den eksisterende kanal, peger på, at det
ikke blot er ønsket om at skaffe mere dansk tv,
der motiverer kravet om et tv-2. Kravet bæres
også af tanken om at få en kanal med en anden
form for styring end i Danmarks Radio.
Mange tilhængere af tv-2 vil gerne have brudt
sammenblandingen af overordnet økonomisk
ansvar med dels indblanding i administratio-
nen, f.eks. af stillingsbesættelser, dels det pro-
gram-efterkritiske. Desuden ønsker de at
skabe konkurrence til Danmarks Radio, både
programmæssigt (navnlig på nyheds- og aktu-
alitetsområdet) og økonomisk.

Flere af tilhængerne af en styrkelse af den
bestående kanal mener imidlertid, at der ved
ændringer i Danmarks Radio kan opnås en
række af de fordele, andre venter sig af en ny
kanal. Man kan arbejde på ændringer i Dan-
marks Radios struktur, bl.a. ved at ændre ra-
diorådets sammensætning og kompetence.
F.eks. kunne meget nås ved genindførelse af et

programudvalg med medlemmer uden for ra-
diorådet.

Desuden vil ændringerne i tv-mønsteret i
kraft af fremvæksten af kabelfjernsyn m.v.
automatisk påvirke Danmarks Radios stilling
så stærkt, at man alene af den grund må
forudse, at organisation og styring må revide-
res. Vil man som nævnt ovenfor bryde mono-
polet på det bestående sendesystem, vil det
også stille krav om omlægninger i organisatio-
nen og styringen af det danske tv-udbud.

Også konkurrence på nyheds- og aktuali-
tetsstoffet kan etableres inden for én kanal.
Der kan oprettes en nyhedsredaktion, som
med en anden sendetid end TV-Avisen får til
opgave at dække nyheds- og informationsstof-
fet. Der skal afsættes en bestemt sendetid til
den, og den skal pålægges at tilstræbe en
selvstændig programprofil.

Modellen for et sådant arrangement kan
eventuelt findes i Pressens Radioavis, der til
1963 ikke forvaltedes af radioen, men af den
samlede dagspresse. Går man til et brud på
monopolet, vil nyhedsredaktionen uden van-
skelighed organisatorisk kunne placeres uden
for Danmarks Radio.

Der er også blevet givet udtryk for, at en
fastholdelse af én kanal og en styrkelse af den
ikke uden videre skal være ensbetydende med
en eneret for Danmarks Radio til at sende
programmer. Der vil blive mere plads i den
eksisterende kanal, dels som følge af, at en del
indkøbt stof kan undværes, dels fordi man kan
udvide sendetiden.

Tanken er at fastholde det eksisterende sen-
dernet og ikke ofre penge på en teknisk, men
på en kvalitativ og kvantitativ udvidelse af
dansk stof. Eventuelt på en sådan måde, at
Danmarks Radio's monopol brydes inden for
de bestående tekniske muligheder. Det kan ske
ved, at Danmarks Radio skal dele sendetiden
med andre selskaber, der opfylder bestemte
betingelser for at få adgang til at sende pro-
grammer.

Denne sidste tankegang forudsætter organi-
satoriske ændringer i forhold til den eksiste-
rende radioordning. Der bliver brug for et
organ, som tager stilling til, hvem der opfylder
betingelserne for at få adgang til at sende, og til
at påse, at fastlagte betingelser efterleves.
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Monopolbrud i én kanal
Under drøftelserne er det også blevet nævnt,

at man godt kan have den opfattelse, at der
ikke er behov for eller økonomi til en lands-
dækkende tv-2 kanal, samtidig med at enhver
form for eneret på tv-området afskaffes. Tanke-
gangen er den, at radio/tv-området principielt
bør være frit tilgængelig for enhver, der ønsker
at udsende radio- og tv-programmer, på
samme måde som enhver kan udsende et dag-
blad.

En regulering af området bør kun ske ud fra
rent tekniske grunde, og det offentlige bør ikke
have mere indseende med eller kontrol med,
hvad der udsendes, og hvordan finansieringen
sker, end tilfældet er med andre underhold-
nings-, kultur- og nyhedsformidlingssystemer.
I praksis vil en ophævelse af eneretten for-
mentlig først og fremmest betyde, at der vil
være mulighed for at udsende private pro-
grammer regionalt/lokalt og i kabelanlæg.

Er der imidlertid private penge til rådighed,
og er der behov for en landsdækkende kanal,
bør der også gives mulighed for, at en sådan
principielt realiseres, jfr. i øvrigt overvejelserne
om et tv-2.

En række medlemmer, der principielt har
givet udtryk for, at de kan tilslutte sig en
indstilling om en tv-2 kanal, har dog samtidig
tilkendegivet, at de ikke kan tilslutte sig enhver
måde at organisere og finansiere tv-2 på. De
anser nemlig nogle af de mulige løsningsmo-
deller for så uheldige, at de i givet fald ville
foretrække den nuværende ordning med kun
én tv-kanal. Dette gælder såvel medlemmer,
der går ind for et tv-2, organiseret og finansie-
ret efter samme principper som Danmarks
Radio, som medlemmer, der går ind for mere
fritstående løsninger. Der henvises i øvrigt til
overvejelserne omkring et tv-2, hvor der også
er redegjort for mere kritiske synspunkter til
de enkelte løsninger.

VIII.5 Et dansk tv-2
Det store flertal i kommissionen har ikke

fundet det tilstrækkeligt at koncentrere kræf-
terne om at udvikle den bestående kanal. Et
betydeligt antal afkommissionens medlemmer
har ment, at en udvidelse af kanalantallet må
anses for at være den rigtige vej at gå og har

gennemgået de muligheder og de problemer,
der er forbundet hermed.

De mener ikke, at de fremtidige kabelmulig-
heder og mulighederne for at modtage uden-
landsk tv overflødiggør en diskussion af og
heller ikke en beslutning om et tv-2. Tværti-
mod opfattes både konkurrencen fra uden-
landsk tv og udsigten til etablering af egentlige
kabelfjernsynsnet som vigtige incitamenter for
en beslutning om et landsdækkende tv-2.

Begge dele gør det væsentligt at opretholde
og udbygge fjernsynets funktion som en offent-
ligt forpligtet virksomhed for hele den danske
befolkning. Et udbygget kabelsystem med
mange indgange og brede sendemuligheder bør
til sin tid administreres med størst mulig libe-
ralitet, så flest mulige får adgang til at sende.
Men det øger behovet: for landsdækkende
fjernsyn, der kan sikre den 'public-service'-
funktion, der er tale om, med størst mulig
bredde og mange valgmuligheder.

Der er derfor behov for hurtigt at overveje
og tage initiativer til en udvidelse af antallet af
landsdækkende kanaler. Indtil videre må man
regne med en begrænsning i de landsdækkende
kanalmuligheder. Teknisk og økonomisk vil et
UHF-sendenet med jordbaserede master være
den eneste mulighed for over et kortere åremål
at nå ud med nye, landsdækkende tv-program-
mer. Ydermere må denne situation antages at
vare i så lang en årrække, at det også i et lidt
længere økonomisk perspektiv vil være for-
svarligt at basere et nyt program på den tradi-
tionelle teknik.

Det er baggrunden for, at en stor del af
kommissionens medlemmer finder det hen-
sigtsmæssigt at anbefale, at der etableres sen-
demuligheder for en yderligere, landsdæk-
kende tv-kanal. Det sendernet, der tænkes på,
er beskrevet i kapitel III, og det skal bemær-
kes, at man dermed skaber forudsætninger for
en relativt billig etablering også af en kanal 3.

Denne sidste mulighed er dog ikke indgået i
kommissionens overvejelser. Men det er klart,
at den potentielt i fremtiden åbner yderligere
perspektiver for et differentieret tv-mønster
med en kombination af de traditionelle sende-
muligheder og kabelteknologien.

Det skal understreges, at det af drøftelserne i
kommissionen klart er fremgået, at en beslut-
ning om etablering af et nyt sendernet ikke kan
stå alene. Der må samtidig træffes principiel
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beslutning om, hvordan det skal bruges, dvs.,
hvordan en ny tv-kanal administrativt og pro-
grammæssigt skal organiseres.

Der vil være tid til, efter at en beslutning om
et sendernet for tv-2 er taget, at fastlægge
enkelthederne på dette område. Men den over-
ordnede ramme må efter de medlemmers me-
ning, som går ind for et tv-2, fastlægges, samti-
dig med at sendernettet besluttes.

Opbygning af et sendernet uden præcisering
af, hvordan det skal bruges, vil være at skabe et
kulturpolitisk vakuum, hvis udfyldning man
kan miste kontrollen over. For de fleste er der
knyttet ganske bestemte krav og kulturpoliti-
ske målsætninger til et tv-2. De enkelte med-
lemmers tilslutning til et tv-2 er derfor betinget
af, at disse forudsætninger opfyldes. Derfor må
grundlaget for en ny kanal være klart, når
opbygningen af sendernettet iværksættes.

Vægten i argumentationen for et tv-2 lægges
forskelligt af forskellige af kommissionens
medlemmer. Måderne, hvorpå et tv-2 ønskes
realiseret, varierer, som det fremgår af det
følgende og af kommissionens anbefalinger.
Men hovedargumentationen for et tv-2 lader
sig dog samle i en vis sammenhæng.

VIII.6 Argumenter for et dansk
tv-2

Overvejelserne er foretaget ud fra den forud-
sætning, at debatten om et tv-2 nu foregår på
delvis andre forudsætninger end tidligere.
Først og fremmest er det moment kommet til,
at udenlandsk tv og dets indflydelse på det
danske publikums tv-vaner nu er en given
faktor. Den må tages med i betragtning og
udvider de argumenter, der i øvrigt kan frem-
lægges for at tage skridt til afgørende at ændre
det danske mediebillede for tv's vedkom-
mende.

Det er dog af kommissionens drøftelse frem-
gået, at konkurrencen fra udlandet for de fleste
medlemmers vedkommende ikke er det eneste
- og for adskillige heller ikke det vigtigste -
argument for at pege på behovet for en ny tv-
kanal. Konsekvensen af, at adgangen til uden-
landsk tv lettes, er et af flere elementer, som
med vægt indgår i den samlede argumentation
for, at det danske tv-udbud bør udvides.

Øgede valgmuligheder
Øgede valgmuligheder er i kommissionens

debat fremhævet som et kulturpolitisk gode i
sig selv. Derfor bør de muligheder udnyttes,
som rent faktisk er til stede for at give de
danske seere større valgmuligheder mellem
danske programmer og udenlandske program-
mer, udvalgt med henblik på danske seere. Det
indebærer i sig selv kulturpolitiske og informa-
tionsmæssige fordele, som for længst er udnyt-
tet i andre lande, som vi - til dels også størrel-
sesmæssigt - kan sammenligne os med. Som
eksempler kan nævnes Sverige, Finland, Hol-
land, Østrig, Schweiz og Irland.

Etablering af flere kanaler kan opfattes som
en selvfølgelig udvikling af de elektroniske
muligheder på fjernsynsområdet parallelt med,
hvad man har oplevet på radio-området.

En ny kanal kan også medvirke til at skabe
et mere afslappet forhold til tv som medium.
Så længe der kun eksisterer én kanal samles al
interesse - bl.a. via dagspressens behandling af
fjernsynsstoffet - på en kunstig måde omkring
selv de mest banale dele af programvirksomhe-
den. En parallel kanal vil tvinge til valg og
bringe opfattelsen af tv-mediet mere på linie
med den måde, man omgås andre medier på.

I det hele taget må det forudses, at hele tv-
billedet bliver bedre og mere balanceret gen-
nem introduktionen af en ny kanal. Derigen-
nem vil også Danmarks Radio slippe fri af
nogle af de bindinger og konsekvenser, der
følger af institutionens monopolstilling.

Øgede valgmuligheder i dansk tv vil være et
vigtigt middel til at give et kvalificeret dansk
modspil til de udenlandske kanaler. Ud fra de
erfaringer, man allerede har med danske seeres
brug af udenlandsk fjernsyn, må man regne
med, at øgede danske valgmuligheder vil give
danske programmer en større mulighed for at
blive set af det danske publikum. To kanaler vil
være mere effektive end én til at fastholde
danske seere på dansk tv.

Programpolitiske muligheder
Det hænger sammen med, at et to-kanal-

system åbner for nye programpolitiske mulig-
heder, som kan være med til at øge interessen
for dansk tv. Så længe der kun eksisterer én
monopol-kanal, sættes der temmelig snævre
grænser for, i hvor høj grad mindre gruppers
interesser kan imødekommes. Kanalens pro-
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gram skal i sin helhed appellere til et rimeligt
bredt udsnit af befolkningen, og derved be-
grænses mulighederne for såkaldt 'smalle' pro-
grammer, rettet mod specielle interesser og
målgrupper.

Forøges kanalantallet, bliver der mulighed
for at realisere en anden og smidigere pro-
gramfilosofi. Ses det samlede danske tv-udbud
i to kanaler som en helhed, vil man kunne
dække langt flere interesser hos publikum end
nu, og man kan være langt mere fleksibel i
programpolitikken. Samtidig vil alsidigheden
øges, fordi de to kanaler kan (og bør) konkur-
rere både på egne programmer og på udvælgel-
sen af de udenlandske programmer, de vil
præsentere for seerne. Desuden åbnes for eks-
perimenter med nye tv-former og programty-
per, som der ikke vil være plads til i en enkelt
kanal, der har den brede forpligtelse.

Hvorvidt disse muligheder i praksis kan
føres ud i livet vil afhænge af, hvilke forpligtel-
ser man vil pålægge de to kanaler, og hvordan
man vil organisere et eventuelt samarbejde
mellem dem. I et senere afsnit drøftes de pro-
blemer, der er forbundet hermed. Men det skal
understreges, at netop muligheden for en mere
differentieret programpolitik for mange af
kommissionens medlemmer er et afgørende
argument til støtte for etablering af et tv-2.
Derved skabes programmæssigt grundlag for
at give dansk tv mulighed for at hævde en
position over for de danske seere i en situation
med vækst i andre tilbud.

Nyheds- og aktualitetsstoffet
I kommissionens drøftelser er nyheds- og

aktualitetsstoffet fremhævet som et stofom-
råde, hvor valgmuligheden vil have positive
konsekvenser. Man finder det utilfredsstil-
lende, at et centralt og betydningsfuldt me-
dium som fjernsynet ikke er åbent for valg og
konkurrence i nyhedsformidlingen og i det
aktuelle stof, som er af vital betydning for
samfundsprocesserne. Der er behov for en pro-
fessionel konkurrence mellem forskellige re-
daktioner, der vurderer nyhedernes værdi,
stoftyper, begivenhedsstof etc. forskelligt.

For mange medlemmer er spørgsmålet om
konkurrence mere vidtgående. De finder, at
det er af betydning, at Danmarks Radio får en
konkurrerende kanal både for at skabe et alter-
nativ til Danmarks Radio og for indirekte at

påvirke Danmarks Radio med hensyn til kvali-
tet og produktivitet.

Andre har peget på den risiko, der kan være
ved gennem en ulige konkurrence at svække
Danmarks Radios mulighed for at løse de
væsentlige opgaver, der ved lov og pr. tradition
er henlagt til den. Konsekvenserne for Dan-
marks Radios virksomhed ved oprettelsen af
en tv-kanal uden for Danmarks Radio er et
problem, der kræver nøje overvejelse, og det
må samtidig overvejes, hvilke positive og nega-
tive effekter konkurrence har i kulturpolitik-
ken.

Disse spørgsmål vil blive uddybet nedenfor.
Imidlertid må det understreges, at ønsket om
valgmuligheder og konkurrence på indholdet
er et centralt motiv for dem, der er positive
over for et tv-2. Det er midlet til at mobilisere
danske kulturelle ressourcer, til at give en
optimal udnyttelse af fjernsynets muligheder
og til at give det danske publikum et rimeligt
udbud af dansk tv.

Geografiske skævheder
Når talen er om valgmuligheder, må det

ikke glemmes, at der stadig er egne, hvor man
kun kan modtage ét program, nemlig det dan-
ske, og det vil være tilfældet endnu i en år-
række. Desuden vil de 250.000 husstande i
spredt bebyggelse fra sidste halvdel af 80'erne
alene ved husstandenes egne investeringer i
antenner få adgang til udenlandske program-
mer fra radio/tv-satellitter, mens befolkningen
i tættere bebyggelse vil få et større tilbud.

Også denne skævhed taler stærkt for indfø-
relsen af et tv-2. Man kunne som en konse-
kvens forestille sig, at man ved opbygningen af
et nyt sendenet begyndte i de områder, der kun
har det danske program, for først at udvide
valgmulighederne der.

Et tv-2 vil desuden give mulighed for at
arbejde mere konsekvent med regionale udsen-
delser både i enkelte regioner og fra disse
regioner til en national sendeflade. Det er et af
leddene i stimuleringen af danske, kulturelle
ressourcer. Hele spørgsmålet drøftes mere ind-
gående i et følgende afsnit.

Hovedargumenterne
Stikordsmæssigt kan den målsætning, der

her er skitseret, sammenfattes i nogle hoved-
punkter:
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- styrket dansk produktion;
- øget sendetid;
- flere valgmuligheder;
- øget antal af 'indgange' til det sam-

lede programudbud;
- styrket alsidighed;
- konkurrence.

For et flertal af kommissionens medlemmer
realiseres denne målsætning bedst, ved at der
oprettes endnu en dansk tv-kanal. En sådan
kanal kan organiseres på forskellig måde, og
kommissionens interesser har koncentreret sig
om et antal modeller for et fremtidigt tv-2, som
er gennemgået mere indgående. Ved drøftelsen
af dem er udskilt nogle hovedspørgsmål, der
gengives i det følgende.

VIII.7 Problemer i forbindelse
med indførelse af et tv-2

VIII.7.1 Monopolbrud
Debatten om fjernsynets fremtid i Danmark

har i betydelig udstrækning drejet sig om,
hvorvidt en eventuel ny tv-kanal organisato-
risk bør placeres inden for eller uden for Dan-
marks Radio. I radiokommissionens betænk-
ning af 1970 anbefalede flertallet et tv-2 i
Danmarks Radio, mens et mindretal med no-
get afvigende begrundelser stillede forslag om
et tv-2 som en selvstændig institution uden for
Danmarks Radio. Også i mediekommissionens
overvejelser har tanken om et brud på Dan-
marks Radio's monopol spillet en rolle.

Danmarks Radio har aldrig haft et monopol
set fra publikums side i den forstand, at Dan-
marks Radio's udsendelser har været de ene-
ste, den danske befolkning havde adgang til.
Hele den danske lytterbefolkning har altid haft
adgang til udenlandske radioudsendelser, en
adgang, der er blevet benyttet i meget forskel-
ligt omfang og til meget forskellige udsendel-
ser. Hvor meget og hvor mange udenlandske
radioprogrammer, der har kunnet aflyttes, har
været bestemt af den enkelte lytters egen inter-
esse og økonomiske formåen, først og frem-
mest afhængig af radiomodtagerens kapacitet
og kvalitet.

En tilsvarende fri adgang til udenlandsk tv
er af tekniske grunde indtil videre ikke mulig.
Dog har en betydelig del af de danske seere

allerede nu adgang til at se nabolandenes tv,
specielt det svenske og det vesttyske. En be-
slutning om langdistancefremføring af uden-
landsk tv vil sammen med de kommende satel-
litudsendelser yderligere lette adgangen til
udenlandsk fjernsyn. Danmarks Radio oplever
derfor en stigende konkurrence for sine tv-
programmer i forhold til de danske seere.

Ifølge § 1 i lov om radio- og fjernsynsvirk-
somhed (lov nr. 421 af 15 juni 1973 med senere
ændringer) har Danmarks Radio eneret til ved
hjælp af radioanlæg at sprede lyd- og billed-
programmer, der er bestemt til modtagelse af
almenheden. Det giver Danmarks Radio et
sendemonopol på radio- og tv-programmer i
Danmark.

Monopolets baggrund
Dette monopol har sin baggrund i, at antal-

let af radiofrekvenser er begrænset, og da de
foruden til radio og tv skal bruges til telegrafi,
telefoni, navigation m.m., er det nødvendigt
med international regulering og planlægning
inden for større områder. Man må sikre dels en
effektiv udnyttelse af frekvenserne, dels at in-
gen lægger sig på urimeligt store dele af fre-
kvensområderne.

Den internationale regulering af frekvens-
områderne har to hovedkonsekvenser for ud-
sendelse af radio og tv. For det første er antal-
let af frekvenser, tildelt hvert land, begrænset.
For det andet er den internationale regulering
baseret på traktater mellem landene (regerin-
gerne). Derfor er staten (regeringen) i sidste
instans ansvarlig for brugen af radio/tv-fre-
kvenserne.

På denne baggrund er det ikke mærkeligt, at
radiofrekvenser blev betragtet som offentlige,
og at brugen af dem til offentlig fremførelse af
udsendelser, det vil i praksis sige driften af
Statsradiofonien, som i 1925 blev overtaget af
staten, opfattedes som et offentligt anliggende.
I 1959 ændredes i øvrigt navnet fra Statsradio-
fonien til Danmarks Radio. Der var dog én
væsentlig undtagelse, nemlig radionyhedsud-
sendelserne, som ikke blev forvaltet af staten,
men af den samlede dagspresse (Pressens ra-
dioavis), indtil den 1963 blev overtaget af Dan-
marks Radio.

Med hensyn til lokalradio og lokalt tv har
folketinget åbnet for en 3-årig forsøgsordning,
som påbegyndes i 1983. Det er ikke en forsøgs-
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ordning, som giver adgang til et frit radio/tv-
udbud. Forsøgene er tidsbegrænsede og fore-
går inden for beskedne udgiftsrammer med
fastlagte betingelser for driften og de offentlige
tilskud. Et egentligt brud på Danmarks Radios
monopol/eneret er der derfor ikke tale om.

Forsøgene falder imidlertid inden for ram-
merne af den interesse, der spores i den offent-
lige debat for at ændre Danmarks Radios ene-
rets-stilling. Teknisk har muligheden for at
bryde monopolet længe været til stede. Siden
1961 har Danmark rådet over frekvenser til tre
tv-kanaler, men har kun udnyttet den ene. En
udvidelse af kanalantallet er derfor en beslut-
ning, der ikke rejser tekniske, men naturligvis
adskillige politiske og økonomiske problemer.

To muligheder for monopolbrud
Danmarks Radios sendemonopol på

landsdækkende tv-udsendelser kan brydes på
to principielt meget forskellige måder. Man
kan lovgivningsmæssigt fastholde., at udbuddet
af (landsomfattende) tv er et offentligt anlig-
gende. Det skal ikke blot reguleres, fordi der er
teknisk behov herfor, men også fordi man øn-
sker en regulering af programudbuddet og en
fastlæggelse i loven af programforpligtelserne.

Baggrunden for denne måde at bryde mono-
polet på er en opfattelse af, at radio- og tv-
programmerne er et så væsentligt led i sam-
funds- og kulturpolitikken, at samfundet må
have indflydelse på dem og navnlig på sam-
mensætningen af dem. Som det fremgår af
argumentationen i denne betænkning, kan
denne hovedbegrundelse udvides med en
række specifikationer.

Den anden måde at bryde Danmarks Radios
monopol på er lovgivningsmæssigt at ophæve
institutionens eneret til landsdækkende dansk
tv og gøre det frit at drive radio- og tv-virk-
somhed. Så længe tv-distributionen først og
fremmest er bundet til begrænsede frekvenser,
vil det selvfølgelig være nødvendigt at indhente
tilladelse til at drive radio/tv-virksomhed.

Sådanne tilladelser skal imidlertid efter
dette synspunkt kun reguleres af kapacitets-
mæssige, støjmæssige og økonomiske grunde
og uafhængigt af programfladen m.v. Den dag
størsteparten af landet er kabelmæssigt dæk-
ket, vil mængden og arten af tv-selskaber kun
være afhængig af, hvad de lokale antennefore-
ninger m.v. er interesseret i og vil betale for.

Denne måde at bryde monopolet på bygger
på en opfattelse af, at i det omfang, det ikke
længere er teknisk nødvendigt med regulerin-
ger, bør der også på det elektroniske område,
af hensyn til adgangen til medierne, være fri
etableringsret og så lidt offentlig styring som
muligt. Det bør være op til lytternes og seernes
ønsker, hvilke tv-selskaber og programflader
der eksisterer.

Som det vil fremgå af kommissionens be-
handling af forskellige modeller for et tv-2,
indgår i de fleste af forslagene elementer af
både den ene og den anden form for monopol-
brud. I praksis hentes begrundelserne for be-
stemte løsninger fra begge de argumentrækker,
der her er skitseret.

VIII.7.2 Finansiering
Det vanskeligste gennemgående problem i

kommissionens overvejelser har været finansi-
eringen af en udvidelse af det danske tv-udbud.
En forøgelse af dansk tv-produktion vil stille
krav om øgede økonomiske ressourcer, enten
udvidelsen af udbuddet sker inden for den
bestående kanal eller ved en forøgelse af kanal-
antallet.

Driftsudgifter til sendernettet
De øgede udgifter til det tekniske sendernet

er ikke det afgørende. Af kapitel III fremgår,
at etablering og drift af et sendeanlæg til et tv-2
er af relativt beskedent omfang. Specielt vil
driftsudgifterne pr. sendetime være en for-
holdsvis mindre belastende faktor. De årlige
driftsudgifter til fem timers daglig udsendelse
er anslået til 110 mio. kr., når henses til forrent-
ning og afskrivning. Udgiften pr. sendetime er
ca. 50.000 kr. Danmarks Radios udgifter til
driften af senderne udgør i øjeblikket 21 mio.
kr. årligt til tv. Dette tal kan imidlertid ikke
sammenlignes direkte med den udgift, der er
beregnet for et nyt sendernet, fordi det gamle
er afskrevet, så der er tale om rene driftsudgif-
ter.

De forslag, der er fremlagt i offentligheden
om et tv-2, regner med sendeudgifter, der
ligger adskilligt under dem, der er nævnt oven-
for. Kanal 77-forslaget opererer således med
40 mio. kr. og filmbranchens forslag med 55
mio. kr. Mediekommissionens opfattelse er, at
et eventuelt nyt tv-sendernet må etableres af
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P&T efter de retningslinier, der er angivet i
kapitel III. Lægges de der antagne økonomiske
forudsætninger til grund, må man regne med
de ovenfor anførte udgifter for brug af sen-
derne.

Der er i kommissionen nævnt den mulighed,
at driften af tv-2 kunne lettes ved, at staten via
P&T ikke blot anlagde sendernettet, men stil-
lede det vederlagsfrit til rådighed. Man kunne
også tænke sig en 'rabatordning', så brugen af
nettet blev billigere, end de angivne økonomi-
ske kalkuler tilsiger. Det er tilføjet, at sådanne
ordninger i så fald også måtte bringes i anven-
delse over for Danmarks Radio for at sikre lige
konkurrencevilkår. Forestiller man sig, at sta-
ten stillede sendernettet til rådighed uden hen-
syn til forrentning og afdrag, ville selve drifts-
omkostningerne være ca. 20 mio. kr. for fem
timer daglig programsendetimer.

Ved en sådan fremgangsmåde ville man
sikre et årligt offentligt tilskud til de danske tv-
sendere, som kunne sammenlignes med de
portotakster, dagspressen har til støtte for sin
distribution. Men en sådan hel eller delvis
støtte til transmissionen ville kun løse en be-
skeden del af finansieringen af et tv-2.

Udgifterne til modtageantenner
Til anlægsudgifterne skal lægges seernes in-

vestering i de antenner, der er nødvendige til at
modtage den nye kanal. Udgiften hertil er i
kapitel III angivet til 1.000,- kr. pr. husstand. I
fællesantenneanlæg vil udgiften pr. husstand
blive noget mindre. Selv om man tager højde
for denne prisforskel, vil den samlede udgift
for alle husstande beløbe sig til ca. 800 mio. kr.

Programudgifternes vægt
Den tunge og løbende udgift ligger imidler-

tid på programsiden. Programmæssigt er fi-
nansieringen derfor et nøgleproblem i forbin-
delse med et tv-2. Finansieringsmulighederne
og finansieringsformerne vil få afgørende ind-
flydelse ikke blot på mulighederne, men også
på formerne for et udvidet tv-tilbud. På den
anden side vil de krav, man stiller til et udvidet
dansk tv-tilbud og de forpligtelser, man pålæg-
ger en eventuel ny kanal, influere på finansie-
ringsmulighederne. Ydermere kan finansierin-
gen af en ny kanal ændre vilkårene for Dan-
marks Radio's økonomi og dermed for det
samlede danske udbud af fjernsyn.

Disse sammenhænge gør det vanskeligt at
angive blot nogenlunde præcist, hvad der vil
kræves af økonomiske ressourcer, og hvordan
de kan bringes til veje. Spørgsmålet er først,
hvor mange penge der skal bruges, dernæst
hvor disse penge findes, og endelig hvordan de
kan aktiveres på en sådan måde, at de giver et
rimeligt stabilt grundlag for den tv-udvikling,
man ønsker fremmet.

Udgangspunktet må derfor være, hvad man
vil opnå med et øget dansk tv-udbud. Stikor-
dene har i mediekommissionen været mere
dansk fjernsyn med samme vægt på begge de
to fremhævede ord. Begrundelsen er, som alle-
rede antydet, ønsket om at give et alternativ til
de øgede udenlandske program-muligheder og
stimulere fjernsynsproduktion med en dansk/
nordisk baggrund. Det indebærer bl.a. i prak-
sis, at kulturelt kreative kræfter, som måske
hidtil ikke har haft praktisk og økonomisk
mulighed for at udfolde sig, aktiveres; derved
vil opstå nye, danske tv-miljøer og frigøres
inspiration til nye produktioner.

Sådanne initiativer og enhver ændring af
den hidtidige fordeling mellem danske og
udenlandske programmer i dansk tv til fordel
for danske produktioner forudsætter, at der
skaffes flere penge til tv-produktionen. Der
bliver brug for tekniske ressourcer og medar-
bejdere. Hentes disse ressourcer ved omflyt-
ninger inden for det bestående medie-system,
kan man kun opnå en meget beskeden udvi-
delse af den danske tv-produktion, hvis det
ikke skal ske på bekostning af andre medier.

Tænker man sig f.eks., at en ny kanal finan-
sieres ved ressourcer, der hentes fra Danmarks
Radio, vil det kun i begrænset omfang udvide
de samlede tv-muligheder, medmindre radio-
ens aktivitet begrænses. Overflyttes pengene
gennem den valgte finansieringsmetode indi-
rekte fra andre mediesektorer, f.eks. fra dags-
og ugepressen, vil det fremkalde en ændret
balance i det samlede mediebillede. Det kan
igen modvirke de samlede kulturpolitiske og
mediepolitiske målsætninger, man ønsker rea-
liseret ud fra en kulturel helhedsbetragtning.
Disse sammenhænge kan ikke lades upåagtet.

Sendetid og indhold
En vurdering af finansieringsbehovet må

tage udgangspunkt i, hvad man kræver af en
ny kanal med hensyn til sendetid og indhold.
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Hvor mange timer vil man sende, og hvordan
skal programfladen se ud? Blandingen af pro-
gramtyper, hvis produktionspris er forskellig,
forholdet mellem udenlandske og danske pro-
duktioner, antallet af genudsendelser og flere
andre faktorer spiller ind på omkostningerne.

I den forbindelse er det klart, at jo mere
dansk produceret stof, man ønsker i kanalerne,
des større bliver omkostningerne. Hvis man
med en ny kanal fortrinsvis vil sigte mod at øge
antallet af 'smalle' programmer., rettet mod
specielle interesser og målgrupper, kan det
resultere i flere, relativt billige programmer.
Men også smalle programmer koster flere
penge, hvis de skal være danske, og gode
programmer af denne type vil være omkost-
ningsfulde.

Organisationsformen vil tillige spille en rolle
for udgifterne til udbuddet af tv. En 'entrepri-
sekanal' med en beskeden egen stab, der udlici-
terer opgaver og indkøber produktioner fra
andre danske program-leverandører, arbejder
under andre økonomiske vilkår end en kanal,
der organiseres med eget produktionsapparat
og tilhørende bemanding. For en umiddelbar
betragtning vil entrepriseformen være den smi-
digste og derfor en noget billigere model end en
samlet organisation. Men også den vil kræve
ikke ubetydelige ressourcer.

Debatten om et dansk tv-2 må opfattes såle-
des, at de fleste går ud fra, at målet må være en
kanal, der stort set sender samme timetal som
Danmarks Radios nuværende kanal. Dog må
man realistisk erkende, at i en årrække, for-
mentlig også ud over den egentlige etablerings-
fase, kan der blive tale om et noget mindre
timetal.

Som eksempel kan tages introduktionen af
tv-2 i Sverige. Ved starten i 1969 sendte tv-2
tyve timer om ugen. Udbuddet øgedes derefter
jævnt år for år. I 1972/73 kom tv-2 på niveau
sendemæssigt med tv-1. Begge kanaler sendte
da 43 timer ugentligt.

Hvis en ny kanal skal være et reelt supple-
ment og alternativ til den bestående, må dens
sendetid have et vist omfang. Den skal i hvert
fald sende i de egentlige aftentimer, som er
hovedsendetiden, samt også helst i de sene
eftermiddagstimer, specielt i weekenden. Ten-
densen synes at gå mod ønsket om en kanal
med mindst fem timers daglig drift.

Af de offentligt fremlagte forslag regner

filmbranchens med 30 timers sendetid om
ugen. Kanal 77-forslaget opererer ligeledes i
begyndelsen med 30 ugentlige timer. Når ka-
nalen er nået op på fuld drift, påregnes sendeti-
den fordoblet eller mere. Som det vil fremgå af
de forslag, der fremlægges i denne betænkning
(s. 119 ff), regner man med 1500-1800 timers
udsendelse pr. år i en ny kanal. De følgende
overvejelser bygger på disse tal.

De er noget lavere end Danmarks Radios
2636 timer i 1982. En kanal 2 må derfor blive
billigere end Danmarks Radio. Det bliver den
bl.a. også, fordi man ikke tænker sig at op-
bygge en institution af en størrelse som Dan-
marks Radio med symfoni-orkester, koncert-
sal m.m.

Afgørende for, hvad det vil koste at fylde en
sådan kanal, er, som allerede nævnt, program-
strukturen.

Filmbranchens forslag regner med driftsom-
kostninger på 574 mio. kr. Heraf er 390 mio.
kr. direkte programomkostninger, mens resten
af beløbet udgøres af administration, forrent-
ning etc. Kanal 77-forslaget opererer med sam-
lede udgifter på 325 mio. kr., når kanalen er
fuldt udbygget. Det må i øvrigt stærkt fremhæ-
ves, at disse tal ikke umiddelbart kan sammen-
lignes, fordi de dækker forskellige opfattelser
af programindholdet.

Der har i kommissionen været udbredt enig-
hed om, at en diskussion om et tv-2, der skal
have den ønskede kulturpolitiske virkning, må
dreje sig om et fuldt udbygget, alsidigt pro-
gram. Egenproduktionen skal ligge omkring
eller helst over 50%, og det udenlandske stof,
underholdningsprogrammer etc. må forudsæt-
tes at have en rimelig kvalitet.

Det er meget vanskeligt blot nogenlunde
sikkert at anslå, hvad en sådan program-sam-
mensætning vil koste i en kanal, der sender
1500-1800 timer. Programmet skal sammen-
sættes af programtyper til højst forskellig pris,
og der er knyttet usikkerhed til administra-
tionsomkostninger og andre driftsudgifter.
Der kan kun blive tale om skøn med en vis
usikkerhed, og man kan f.eks. ikke gennem en
beregnet gennemsnitlig timepris automatisk
regne sig frem til prisen på en kanal med et
givet antal sendetimer. En fordobling eller en
halvering af timetallet vil ikke automatisk give
tilsvarende udsving i omkostningerne.
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Beregningsmodeller
Kommissionen har valgt at opstille nogle

beregningsmodeller med givne forudsætnin-
ger. Modellerne kan derfor sammenlignes,
men giver til gengæld ikke uden videre mulig-
hed for at vurdere en anden programsammen-
sætning. Der er for sammenlignelighedens
skyld regnet med en kanal med 1500 timers
årlig sendetid og en program-sammensætning
som det eksisterende tv.

Sikrest er naturligvis tallene for den nuvæ-
rende kanal. I Danmarks Radios budget for
1983 er der regnet med en produktion på 2.616
timer, fordelt således:

Egenproduktion (incl.
entrepriseproduktion)
Fremmedproduktion

1.332 timer
1.284 timer

2.616 timer

Driftsudgiften er for 1983 ca. 800 mio. kr. (i
priser pr. 1.7.1982).

Model A
Danmarks Radio har over for kommissio-

nen fremlagt en beregning af udgifterne ved en
kanal 2 inden for Danmarks Radio (jfr. s. 119).
Forudsætningerne er, at 1500 timers sendetid
fordeler sig således:

- Egenproduktion (primært
nyhedstjeneste og sport) 400 timer

- Entrepriseproduktion 400 timer
- Fremmedproduktion 700 timer

1.500 timer

De årlige driftsudgifter hertil er anslået til
ca. 530 mio. kr.

Hertil skal lægges anlægsudgifter i forbin-
delse med kanalens oprettelse på ca. 250 mio.
kr. Dette beløb omfatter lokaler, teknik etc.

Model B
På basis af de samme forudsætninger er

beregnet omkostningerne ved et tv-2 uden for
Danmarks Radio med samme programprofil
som i den foregående model. Tallene bliver her:

- Årlig drift
- Anlægsudgifter

(indhusning og tek-
nik)

ca. 570 mio. kr.

ca. 280 mio. kr.

Når beløbene her er sat lidt højere end i den
første model, skyldes det, at man går ud fra, at
et tv-2 uden for Danmarks Radio kræver op-
bygning af en administration med bl.a. arkiv-
og bibliotekstjeneste, som i forvejen findes i
Danmarks Radio.

Model C
Endelig er opstillet en beregning af omkost-

ningerne for en model for et tv-2 med tre
regionale stationer, der sammen med moder-
stationen vil kunne dække fire regioner:

Landet opdeles i fire regioner. Moderselska-
bet sender et tv-2 under samme forudsætninger
som model B, bortset fra, at 100 timers egen-
produktion sendes regionalt, resten landsdæk-
kende.

De tre regionale stationer sender 100 timers
egenproduktion årligt til hver deres region.
Sendetiden afvikles på ugens fem første dage.

Driftsudgifter:
Moderselskab
3 Regionaler

Anlægsudgifter:
Moderselskab
3 Regionaler

ca. 570 mio. kr.
ca. 50 mio. kr.
ca. 620 mio. kr.

ca. 280 mio. kr.
ca. 120 mio. kr.
ca. 400 mio. kr.

Disse opgørelser bygger på Danmarks Ra-
dios beregninger, og det er klart, at det ville
være ønskeligt at have andre beregninger til
sammenligning, som bygger på et tilsvarende
erfaringsgrundlag. Det lader sig imidlertid
ikke fremskaffe, fordi vi ikke her i landet har
mere end én institution, hvis virksomhed alene
er at producere radio- og tv-programmer.

Kommissionen har derfor valgt at tage ud-
gangspunkt i disse tal og prøve at vurdere dem,
så godt det er gørligt.

Vurdering af modelberegningerne
Flere medlemmer har fundet, at tallene nok

ligger i overkanten af, hvad et tv-2 vil kunne
drives for. Men samtidig må det erkendes, at
en sammenligning med andre produktionstal
ikke giver anledning til at tro, at man vil nå
langt under de opgivne tal, hvis man ønsker en
kanal med et alsidigt sammensat program af
rimelig kvalitet med 1500 timer årligt.

Prisen for indkøb af udenlandske program-
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mer er kendt og vil være den samme, enten
Danmarks Radio eller et andet selskab indkø-
ber dem. Erfaringerne med entreprise-produk-
tion tyder på, at omkostningerne ikke gennem-
snitligt afviger meget fra Danmarks Radios
omkostninger. Der kan være udsving på de
enkelte produktioner, men det påvirker ikke
den samlede betragtning væsentligt.

Kommissionen har også sammenlignet med
de priser, filmselskaberne arbejder med, og
med omkostningerne ved fremstilling af rekla-
mefilm. De oplysninger, der er tilgængelige på
disse områder, giver ikke anledning til at tro,
at 1500 timers program af den nævnte type vil
kunne fås væsentligt under de priser, der er
fremkommet i regneeksemplerne.

En væsentlig grund til denne ensartethed i
de opgivne priser er naturligvis, at tv-produk-
tion er løntung. Hvis den desuden skal opfylde
rimelige kvalitetskrav, er den teknisk kræ-
vende. Lønaftaler, arbejdsnormer, teknisk ud-
styr osv. vil påføre produktionen nogenlunde
de samme udgifter, uafhængigt af, hvor den
udføres.

Det er under kommissionens drøftelser
nævnt, at et andet og lavere omkostningsni-
veau måtte kunne nås. Men det er samtidig
nævnt, at det vil forudsætte en helt anden
aftale- og organisationsstruktur omkring pro-
fessionel medieproduktion, specielt radio- og
tv-produktion. Det er næppe realistisk at tro,
at den uden videre kan tilvejebringes, og at det
kan gøres isoleret for et tv-2.

Der er i kommissionen henvist til, at der
trods alt også inden for det givne system vil
kunne hentes noget gennem forbedring af pro-
duktiviteten og ved rationaliseringsgevinster.
Man har peget på, at Danmarks Radio har
kunnet øge egenproduktionen, samtidig med
at der er sket en reduktion af medarbejder-
tallet. Det vil imidlertid være rimeligt at an-
tage, at en øget udnyttelse af de givne ressour-
cer vil mere end opsluges af omkostningerne
ved en styrket egenproduktion og den ønskede
kvalitetsforbedring.

Ekstreme programmix
Naturligvis kan en ekstra tv-kanal fås for

mindre end de tal, der her er gået ud fra. Ud fra
de kendte priser for indkøb af de billigste,
udenlandske film kan man beregne, at 1500
timer kan fyldes med sådanne film for 150 mio.

kr. Af de 150 mio. kr. vedrører 20-30 mio. kr.
indkøb af filmene, mens det resterende beløb er
overhead-omkostninger beregnet ud fra Dan-
marks Radio's erfaringsgrundlag. Det vil være
et program-udbud, som i kvalitet ligger bety-
deligt under det gennemsnitlige danske bio-
grafrepertoire.

En sådan programflade er naturligvis lige så
urealistisk for et dansk tv-2 som den modsatte
yderlighed: en kanal med egenproduktioner af
høj kvalitet som ballet, dramatik, serier som
Matador og Fiskerne etc. Rent bortset fra det
umulige i konstant at producere et sådant
udbud, ville udgifterne teoretisk ligge i størrel-
sesordenen 3-4 mia. kr.

Disse eksempler er rene tankeeksperimen-
ter, men de er medtaget for at vise de store
udsving, der bestemmes af program-sammen-
sætningen. Samtidig kan de sætte den påstand
i relief, at de yderpunkter, man bevæger sig
mellem med hensyn til programudgifter, er
200-250 mio. kr. for et program med udenlan-
ske film, andre billige underholdningsudsen-
delser og enkle nyhedsudsendelser op til 550-
600 mio. kr. for 1500 timer med et program af
den sammensætning, Danmarks Radio produ-
cerer. Flere af kommissionens medlemmer har
fundet, at de største af størrelserne overvurde-
rer omkostningerne, bl.a. fordi de er bundet for
stærkt til erfaringerne fra Danmarks Radio.

Det har dog været en udbredt opfattelse i
kommissionen, at de argumenter, der i øvrigt
er fremført, gør det sandsynligt, at udgifterne
til at drive et tv-2 vil blive omkring 600 mio.
kr., inclusive udgifterne til at bruge sendernet-
tet.

Nogle har understreget, at dette beløb er
realistisk, men nok i underkanten. Samtidig er
det nævnt, at det kan være farligt at være for
optimistisk i bestræbelserne på at vise, at et
tv-2 kan laves meget billigt. Det kan føre til en
urealistisk bedømmelse af finansieringsbeho-
vet, og det kan få følger for programvirksom-
heden.

Er der regnet med for få penge, kan man
ikke få den ønskede program-sammensætning.
Økonomisk pres kan påvirke programkvalite-
ten, og skal man til at finde yderligere midler,
åbnes vejen let for en yderligere kvalitetssænk-
ning. En reel vurdering af finansieringsmulig-
hederne forudsætter et realistisk skøn over det
økonomiske behov.



Etableringsfasen
En vigtig økonomisk faktor er desuden, at

der ud over investeringen i sendernettet skal
investeres i den ny tv-kanal, endnu inden den
er kommet i gang. Der skal opbygges ledelse,
skaffes lokaler, oprettes programredaktioner
og forberedes produktion.

Tal herfor kan ikke angives præcist, men det
kan nævnes, at filmbranchens forslag forud-
sætter en tre-årig opbygningsperiode, før ud-
sendelserne begynder, med en samlet udgift på
300 mio. kr. Kanal 77-projektet forudser en
betydeligt kortere og langt billigere indkø-
ringstid.

I regneeksemplerne ovenfor er regnet med
anlægsudgifter på 250-280 mio. kr. til lokaler,
teknik, etablering af administration etc. Hertil
skal lægges, at der til opstart og opbygning af
et programlager må regnes med en engangsud-
gift, svarende til 1/2-3/4 års drift. Program-
opbygningen vil nok være lettest i et tv-2 inden
for Danmarks Radio, fordi man der har pro-
duktion i forvejen. Men også i dette tilfælde må
man regne med en udgift, svarende til Vi års
drift.

Det vil sige, at der oven i anlægsudgifterne
skal lægges et beløb på 265-425 mio. kr. De
samlede engangsudgifter kommer derved til at
ligge mellem 500 og 1.000 mio kr., alt efter
hvilken model og hvilket ambitionsniveau man
vælger.

Det er klart, at der her ligger et alvorligt
finansieringsproblem i forbindelse med etable-
ringen af en ny kanal. Der vil være svære
problemer knyttet til at få kanalen i gang, fordi
der skal investeres de nævnte beløb, før der
begynder at komme indtægter til kanalen,
medmindre man vil opkræve gebyrer i form af
en forhøjet licens, adskillige år før publikum
får noget for pengene.

Der vil gå mindst tre år, før et tv-2 kan
begynde at sende, og først efter \Vi år vil nettet
være landsdækkende. Den faktiske dækning
vil afhænge af den fart, hvormed de enkelte
husstande og fællesantenneanlæg anskaffer
nye antenner.

Også dette har betydning for økonomien.
Kan man, hvis man vælger licensfinansiering,
begynde at opkræve licens i områder, der
endnu ikke er dækket? Vælger man andre
finansieringsformer (se nedenfor), bliver pro-
blemet ikke mindre.

Hverken reklame- eller abonnementsfinansi-
ering vil give indtægter af betydning, før et vist
antal husstande kan modtage og også har be-
sluttet sig for at udnytte en ny kanal.

Dette taler imod at begynde udviklingen i de
områder, der i øjebliket kun har ét program,
som det er foreslået ovenfor (s. 82f). Alle
finansieringsformer forudsætter en udbredelse
så hurtigt som muligt til så mange som muligt,
hvis den dyre opbygningsfase skal blive kort og
et økonomisk grundlag for driften skabes rela-
tivt hurtigt.

Kommissionen har drøftet dette spørgsmål
indgående, fordi det er et centralt problem i
forbindelse med at få en ny kanal i gang.
Tidsmæssigt må det forudses, at et dansk tv-2
skal introduceres, samtidig med at andre og
udgiftskrævende tilbud præsenteres for det
danske publikum. Det bliver derfor væsentligt
hurtigt og effektivt at indarbejde en ny kanal i
de danske seeres vaner. Muligheden herfor
afhænger af, hvordan man tilrettelægger og
finansierer etableringsfasen.

Finansiering gennem låneoptagelse
Flere i kommissionen har fremhævet, at

man med hensyn til etableringsudgifterne må
forholde sig på sædvanlig vis og optage lån.
Denne fremgangsmåde vil i så fald belaste
driftsbudgetterne med renter og afdrag. I bed-
ste fald bliver der tale om at forrente og af-
drage 500 mio. kr., og med de samme forud-
sætninger, der er gjort ved amortiseringen af
sendernettet, vil det lægge 80-100 mio. kr. til de
årlige driftsudgifter. Dette tal er antagelig for
lavt sat, fordi udgifterne til anlæg og program-
opbygning vil overstige de 500 mio. kr. betyde-
ligt.

Finansiering med offentlige midler
Dette har ført adskillige medlemmer af

kommissionen til den opfattelse, at kun ved at
sætte offentlige midler ind i etableringen kan
man inden for en rimelig tid bringe et tv-2 med
den nødvendige programkvalitet ud til befolk-
ningen. Det offentlige tilskud vil være et en-
gangs-beløb, som kan stilles til rådighed på
flere måder, f.eks. som rent tilskud eller som
rente- og afdragsfrit lån. Nedenfor er også
nævnt de muligheder, der ligger i at fritage
licensen for moms til støtte for et tv-2 (s. 92).

Flere i kommissionen har peget på, at
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spørgsmålet om offentlig investering i etable-
ringen af et tv-2 hænger nøje sammen med,
hvordan en ny kanal organiseres. Hvis den skal
forestås af et privat selskab, kan der efter deres
mening ikke blive tale om, at der stilles offent-
lige midler til rådighed. I så fald må etable-
ringsomkostningerne bæres af selskabet og fi-
nansieres over driften, der ikke kan sikres af en
licens. Kun hvis der er tale om selskaber, der
ikke skal give udbytte, kan offentlige midler
indblandes.

Andre i kommissionen har mødt den van-
skelige etableringsfase med den tanke, at en ny
kanal bør bygges op på regional basis. Man vil
da i de enkelte regioner kunne begynde i det
omfang, der ved licenser på amtsbasis og rekla-
meindtægter kan skaffes grundlag for igang-
sættelsen.

TV-2's omkostningsforøgende effekt
Endelig skal omtales endnu et generelt øko-

nomisk problem, som har været overvejet af
kommissionen. Det må antages, at introduk-
tionen af en ny kanal vil medføre en generel
fordyrelse af omkostningerne ved at producere
tv. Det skyldes, at der bliver konkurrence om
kreative talenter og i det hele taget om kvalifi-
cerede medarbejdere, journalister, kunstnere,
producere osv.

Men også prisen for transmission af sports-
begivenheder, for gode udenlandske program-
mer, produktioner uden for kanalerne etc. kan
tænkes at gå i vejret. Kanalkonkurrencen æn-
drer markedsbetingelserne og kan drive pri-
serne op.

Hertil er sagt, at denne betragtning kun har
fuld gyldighed, hvis man forudsætter, at et tv-2
alene skal drives på kommercielle betingelser
uden forpligtelser eller bindinger. Forestiller
man sig et to-kanal-system, hvor begge kanaler
er pålagt alsidigheds- og eventuelt andre for-
pligtelser, kan man ikke undgå en vis regule-
ring af konkurrencevilkårene.

Under drøftelsen af dette problem nævntes,
at forhandlinger om transmissioner fra sports-
begivenheder, teaterforestillinger etc. kunne
føres i fællesskab, at løn-aftaler m.v. kunne
afsluttes under ét. I andre lande med flere tv-
kanaler og flere tv-selskaber kendes sådanne
systemer og en del af tendenserne til prisstig-
ning kan på den måde bringes under kontrol.
Andre medlemmer betvivlede, at sådanne re-

guleringer lader sig gennemføre. Konkurren-
cen vil slå igennem både ved køb af udenland-
ske programmer og på vilkårene for produk-
tion af danske programmer.

Man må givetvis regne med, at aftaler ikke
kan eliminere alle stigninger i omkostnings-
niveauet. Erfaringer fra udlandet tyder på, at
en forøgelse af kanaltallet fører til en fordy-
relse af programprisen. En udnyttelse i sti-
gende grad af entreprise-systemet trækker ikke
uden videre i en anden retning.

Desuden vil de to kanaler ikke være alene
om at bestemme markedet. Virkningen af den
voksende video-industri begynder at spores
også i de nordiske lande. Øgede muligheder for
udenlands-modtagning, specielt via satellit, vil
ændre markedsstrukturen. Det samme vil de
sendemuligheder i ikke-landsdækkende kabel-
net, som vil åbne sig i den nærmeste fremtid.
Man kan derfor med betydelig sandsynlighed
forudse en forøgelse af omkostningerne ved at
producere og indkøbe tv-programmer med ak-
tuelt og/eller kvalitativt højt indhold.

Sportsudsendelser m. v.
Det rejser et følgespørgsmål, som også drøf-

tes i andre lande i øjeblikket. Skal man accep-
tere, at prisen på store sportsbegivenheder og
andre begivenheder af almen interesse bliver så
høj, at de ikke kan bringes i de offentligt
forpligtede kanaler? Kabelselskaber eller vi-
deo-selskaber, der har et købedygtigt publi-
kum, byder dem op, så de glider væk fra de
offentlige kanaler.

I kommissionen har det været den alminde-
lige opfattelse, at man ikke kan eller bør hindre
sportsorganisationer eller andre i at sælge
transmissionsrettighederne, men der har også
været enighed om, at det ikke bør være muligt
at indgå eneretsaftaler, som udelukker offent-
lig forpligtede kanaler fra at bringe udsendel-
ser af almen interesse. Derved kan man dog
ikke hindre, at priserne for transmissioner
presses i vejret.

Der kan i den forbindelse henvises til Stor-
britannien, hvor man i øjeblikket ud fra særde-
les liberale principper ønsker at fremme udvik-
lingen af kabel-tv. Man vil dog samtidig sikre,
at store sports- og andre begivenheder ikke
skubbes væk fra de to nationale tv-systemer.
Der må ikke ske en forarmelse af bredden og
kvaliteten i de fire nationale kanaler.
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Retspraksis efter en højesteretsdom om
DBU's rettigheder synes i Danmark at pege i
en anden retning. Med den udvikling, der nu
kan ventes med et eventuelt tv-2 og en åbning
af kabel-mulighederne, ser det ud til, at en helt
ny situation kan opstå, som gør det rimeligt at
tænke mere i de samme baner som de britiske
myndigheder. Kommissionen mener, at hele
dette problem må følges med opmærksomhed.

I denne sammenhæng har været drøftet, om
der til gavn for den samlede kulturelle indsats
kan skabes et tættere samarbejde mellem of-
fentligt forpligtede tv-institutioner og offent-
ligt støttede kulturinstitutioner. Ophavsret og
andre rettigheder må naturligvis respekteres,
men det er af flere medlemmer nævnt, at det er
ønskeligt, at de offentlige indsatser på kultur-
området samordnes, så der ikke bliver tale om
en usystematisk og fordyrende flytning af res-
sourcer gennem transmissions-afgifter, dobbelt
opsætning af forestillinger etc. En koordine-
ring måtte kunne opnås med en beskeden ind-
sats.

Nogle medlemmer har specielt interesseret
sig for transmissionen af sportsbegivenheder.
De finder det urimeligt, at sportsklubber skal
kunne opnå økonomisk gevinst, ved at der
transmitteres begivenheder fra idrætsanlæg,
der er anlagt og drives for kommunale midler.
Andre har her overfor understreget, at det vil
være et brud med en hævdvunden sædvane,
hvis man blander sig i idrætsforeningernes
økonomiske forhold og stiller betingelser for
benyttelsen af idrætsanlæggene med økonomi-
ske konsekvenser. Det vil give alvorlige og
urimelige konsekvenser for sporten og i næste
instans for kommunerne, som ikke vil kunne
dække de indtægtstab, der vil blive tale om.

VIII.7.2.1 Finansieringsformer
Finansieringens afgørende betydning for ud-

videlsen af det danske tv-udbud gør de mulige
finansieringsformer til et centralt spørgsmål.
Mediekommissionen har grundigt behandlet
de eksisterende muligheder og har vurderet
dem ud fra, hvad man venter af og forlanger af
en ny kanal. En given finansiering må naturlig-
vis vurderes ud fra, om den hæmmer eller
fremmer den medie- og kulturpolitiske mål-
sætning, man stiler imod.

Endvidere har omfanget og organiseringen

af det ønskede tv-udbud betydning for, om de
forskellige finansieringsformer kan tænkes at
fremskaffe de nødvendige midler. Det drejer
sig som nævnt om betydelige beløb, og kom-
missionen har derfor også overvejet, om for-
skellige finansieringsformer kan kombineres.

En fælles vanskelighed ved behandlingen af
de relevante finansieringsmuligheder er, at de
alle er behæftet med en række usikkerhedsfak-
torer. Det er dels politisk dels økonomisk be-
stemte faktorer. Hvor stor er den politiske vilje
til via skatter eller licenser at skaffe flere penge
til dansk fjernsyn? Hvor villig er befolkningen
til at ofre flere midler på dansk tv? Hvad
betyder i den forbindelse konkurrencen fra
andre medier som video, fra investering i de
nye typer af musik-udstyr, i modtagelse af
udenlandsk tv etc.? Problemerne omkring så-
danne vurderinger lader sig nok registrere,
men konsekvenserne kan ikke angives blot
nogenlunde præcist.

Finansieringsformerne er i det følgende
drøftet uden hensyntagen til, at der organisato-
risk er flere måder at indrette en ny tv-kanal
på. De principielle spørgsmål vedrørende fi-
nansieringen vil i vidt omfang være det samme,
uanset organisationsmåden.

VIII.7.2.1.1 Skattefinansiering
Debatten om en finansiering af radio- og tv-

virksomheden over en rammebevilling på fi-
nansloven har været ført mange gange. Hoved-
standpunkterne kan resumeres i følgende:

Argumenter omkring skattefinansiering
Gennem en skattefinansiering fjernes den

sociale skævhed, der kan ligge i, at alle i
princippet skal betale det samme for at få
adgang til det samlede programudbud. Princi-
pielt behøver der ikke at ligge en social ulighed
i, at alle skal betale det samme for en vare. Men
af mange betragtes det licensbetalte radio/tv-
udbud som en offentlig kulturel ydelse, der bør
være til rådighed for alle. Den enkelte forbru-
ger kommer da med en finansiering over fi-
nansloven til at bidrage til forsyningen med
radio- og tv-programmer efter samme princip-
per som ved betalingen for andre offentlige
ydelser.

Stigende licens kan for de økonomisk ringest
stillede blive en hindring for at få adgang til
dansk tv. At problemet er til stede ses af det
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stigende antal licensnedsættelser af sociale
grunde. 11982 repræsenterede licensnedsættel-
serne for fjernsyn et beløb på godt 90 mio.kr. I
alt 11,7% af tv-husstandene omfattes af licens-
nedsættelsen.

Det andet hovedsynspunkt på skattefinansi-
ering afviser imidlertid at løse dette problem
ved at gøre finansieringen af radio og fjernsyn
til et finanslovsanliggende. Baggrunden for
dette standpunkt er den principielle holdning,
at uafhængighed af statsmagten er helt afgø-
rende, både for den nuværende og for en kom-
mende tv-virksomhed. Specielt vil en skattefi-
nansiering let gøre radio- og tv-produktion
afhængig af skiftende politiske konjunkturer
med den ofte hurtigt skiftende politik, der
anlægges med hensyn til offentlige udgifter og
besparelser. Desuden frygter man, at en finan-
siering over finansloven vil blive tung og be-
sværliggøre en smidig organisering af tv-pro-
duktionen.

I argumentationen for en skattefinansiering
er hyppigt peget på, at traditionen på andre
områder, f.eks. på teaterområdet og fri- og
højskoleområdet, ikke tyder på, at offentlig
finansiering også giver offentlig indblanding.
Desuden kan lovgivningen indrettes på en så-
dan måde, at dispositioner inden for en given
rammebevilling ikke kan gøres til genstand for
politisk indblanding.

Skeptikerne noterer her over for en række
eksempler på, at kulturbevillinger og radio-
rådspolitik indgår i det partipolitiske spil og
udtrykker frygt for, at selv nok så gode inten-
tioner i retning af politisk neutralitet ikke giver
tilstrækkelig sikkerhed for politisk uafhængig-
hed. TV opfattes af de fleste politikere som et
meget stærkt medium, og i kommissionen har
mange påpeget, at en skattefinansiering alt for
let kan stimulere tilbøjeligheden til at udøve en
politisk styring.

Hertil kommer, at for adskillige kommis-
sionsmedlemmer er princippet om, at også tv
bør betales af dem, der bruger det, et afgørende
princip. De finder derfor hverken skatte- eller
licensfinansiering (se nedenfor) tilfredsstil-
lende.

Tanken om en direkte og total skattefinansi-
ering har derfor ikke vundet større genklang i
kommissionen. Derimod er det fra flere sider
fremhævet, at der indirekte er mulighed for at
tilføre offentlige midler til etableringen og drif-
ten af en ny kanal.
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Det er allerede nævnt, at der gennem licens-
nedsættelserne bliver et mindre beløb til rådig-
hed til produktionen af tv, end hvis alle betalte
fuldt. Forholdet er i kommissionen også karak-
teriseret på den måde, at flertallet af licensbe-
talere er med til at betale for, at alle kan få
adgang til fjernsynet. Dermed kommer flertal-
let til at betale mere end deres 'andel' af udgif-
terne til tv-produktionen. Denne forhøjelse
sker alene via licensbeløbet og ikke som i andre
lignende tilfælde over det samlede skattesy-
stem.

Socialt bestemte licensnedsættelser
De socialt bestemte licensnedsættelser er et

udtryk for samfundets ønske om, at det licens-
finansierede fjernsyn i princippet skal være til
rådighed for alle borgere. Det ville derfor være
rimeligt at tage konsekvensen af dette stand-
punkt og 'løfte' de sociale kompensationer ud
af licenssystemet. I denne sammenhæng er det
dog fremført, at en henførelse af disse kompen-
sationsordninger direkte under socialministe-
riet ville indebære, at de midler der i dag alene
anvendes til radiofoniformål skulle indgå i
pulje med de øvrige midler til andre sociale
formål. Konsekvensen ville derfor blive en
omfordeling af midlerne, hvor radio/tv-formål
kun ville indgå på linie med andre sociale
formål.

I 1982 svarer de sociale lempelser til et beløb
på ca. 90 mio. kr. Hvis dette beløb blev tilført
som et statstilskud, kunne man enten nedsætte
licensen eller ved uændret licens frigøre de
90 mio. kr. til mere tv-produktion. I begge
tilfælde vil staten lide et tilsvarende provenu-
tab. Såfremt en sådan ændring også skulle
gælde for et licensfinansieret tv-2, hvor der må
forudsættes licenslempelser, bliver det samlede
tilskudsbehov større.

Licensmomsen
På lignende måde reduceres efter de gæl-

dende skatte- og afgiftsregler de licensmidler,
der reelt er til rådighed til produktion, fordi
licensen er belagt med moms. I 1982 afregnede
Danmarks Radio i alt 200 mio. kr. for moms til
toldvæsenet.

Danmark er det eneste land i verden, hvor
licensen er belagt med moms. I alle andre
lande er tv-afgiften fritaget for moms, på
samme måde som det er tilfældet for dagbla-



dene her i landet. I mediekommissionens be-
tænkning nr. 3 om de trykte mediers økonomi
og beskæftigelse (bet. 972/1983) er værdien af
dagbladenes momsfritagelse beregnet til ca.
330 mio. kr. i 1980.

Hvis man fritager licensen for moms, vil der,
uden at licensen skal forhøjes, være omkring
200 mio. kr. til rådighed om året til tv-produk-
tion. Staten vil lide et tilsvarende provenutab,
men det vil være en indirekte støtte til dansk
tv-virksomhed på linie med den indirekte
støtte til dagspressen. En momsfri licens til et
tv-2 vil ikke påføre staten et egentligt provenu-
tab. Hvis momsfritagelsen træder i kraft inden
eller samtidig med opkrævningen af tv-2 licen-
sen, vil staten give afkald på en momsindtægt,
som den med de nugældende regler ellers ville
have fået.

Det er i kommissionen nævnt, at en moms-
fritagelse af licensen vil kunne afføde krav om,
at også ugeblade og bøger, der er momsbelagte
skal fritages. Hertil er sagt, at det naturligvis
vil være rimeligt at overveje momsfritagelsen
som et generelt kulturpolitisk instrument, men
at man ikke uden videre kan parallelisere fra
område til område. Der kan henvises til, at
mediekommissionen med et betydeligt flertal i
sin betænkning nr. 3 (bet. 972/1983) har anbe-
falet, at dagbladenes momsfritagelse oprethol-
des.

Inden for EF bestræber man sig i øvrigt på
at få en ensartet retstilstand på moms-områ-
det. Målet er, at kulturelle ydelser fra offent-
lige institutioner, der har ikke-kommerciel ka-
rakter, skal være fritaget for moms. Formelt er
det på grundlag af en dispensation, at den
danske licens er belagt med moms. Det skal
tilføjes, at private radio- og tv-selskaber under
alle omstændigheder er momspligtige.

For mange i kommissionen forekommer det
uundgåeligt, at offentlige midler skydes ind i
etableringen af et tv-2, hvis det overhovedet
skal kunne komme i gang (jfr. s. 89f). Det
forekommer derfor mange mest hensigtsmæs-
sigt, at det sker gennem en momsfritagelse og
eventuelt også ved en overførsel af licensreduk-
tionerne til finansloven. Derved vil dels van-
skelighederne i etableringsfasen løses, dels vil
der skabes en væsentlig del af grundlaget for
finansieringen af en ny kanal uden store licens-
forhøjelser. Det vil formentlig være en frem-
gangsmåde, som lettest vil finde den fornødne
støtte i befolkningen.

Adskillige kommissionsmedlemmer har
fundet det principielt uheldigt at bruge moms-
fritagelse som økonomisk instrument. De har
peget på konsekvenserne for andre medier, der
er belagt med moms, magasinpressen og bøger.
Desuden forudsætter tanken, at der vil være
politisk vilje til gennemføre et sådant forslag,
der vil påføre staten nye udgifter. Disse skal
hentes enten gennem øgede skatter eller gen-
nem besparelser, og det anses af mange for
ufarbare veje.

Apparatafgift
I forbindelse med skat og afgifter har også

været drøftet spørgsmålet om at belægge fjern-
synsapparater og eventuelt også anden
hjemme-elektronik med afgifter, der kan bru-
ges til fjernsynsvirksomhed. Denne fremgangs-
måde anvendes i flere lande, hvoraf Norge er
det mest nærliggende eksempel.

I Norge er radio- og tv-apparater pålagt en
afgift, som indgår til den norske radiofoni,
NRK. Det er en gammel ordning, som er et
fast led i NRK's finansiering. I øjeblikket ud-
gør denne indtægt 233 mio. dkr. årligt, hvilket
svarer til 17,9% af de samlede indtægter.

Flere i kommissionen har peget på, at en
tilsvarende afgift kunne tænkes indført her-
hjemme med provenuet båndlagt til radio- og
tv-formål. Man har ikke i kommissionen fore-
taget beregninger af det mulige udbytte af en
sådan afgift, men det er klart, at der her lig-
ger en indtægtsmulighed. I 1982 omsattes for
3,016 mia. kr. radio- og tv-apparater i Dan-
mark.

VIII.7.2.1.2 Licensfinansiering
Hidtil har finansieringen af radio- og fjern-

synsvirksomheden i Danmark været finansie-
ret ved, at lyttere og seere direkte gennem
licensafgifter dækker omkostningerne. Som
det fremgår af oversigten over udenlandske
forhold (kapitel VII), er det en almindelig
fremgangsmåde i de fleste europæiske lande.
Dog er i en række tilfælde licensindtægterne
suppleret med reklamefinansiering, og i et land
som Storbritannien er det ene tv-system, ITV,
udelukkende baseret på reklameindtægter,
mens BBC alene er licensfinansieret.

I princippet er licensen en afgift, hvis afkast
forlods er henlagt til at finansiere radiospred-
nings virksomhed. Afgiften udskrives i kraft af,
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at statsmagten har kontrol med radiofrekven-
serne og derfor kan fastsætte vilkårene for
deres brug, herunder afgiften for at modtage
rundspredte programmer. I alle lande fastsæt-
tes licensens størrelse ved politisk beslutning.

Man kan diskutere, om afgiften er lagt på
husstanden eller på de radio- og fjernsynsappa-
rater, der findes i husstanden. Det afgørende er
imidlertid i praksis, at forbrugerne skal betale
en fast årlig afgift for retten til at benytte
apparaterne, herunder tv-skærmen, der så frit
kan benyttes til andet end at modtage Dan-
marks Radios programmer. Licensafgiften ad-
skiller sig derfor fra abonnements- og beta-
lings-tv, som omtales nedenfor.

Ved et licenssystem uden supplerende for-
mer for indtægt bestemmer licensafgiftens
højde omfanget af den programvirksomhed,
der kan udøves. Man kan også regne den
anden vej og med udgangspunkt i omkostnin-
gerne ved den tv-virksomhed, man ønsker,
beregne den licens, der er nødvendig for at
betale virksomheden.

Argumenter for licensfinansiering
Mange i kommissionen har givet udtryk for

den opfattelse, at licensbetaling er den mest
ønskværdige finansieringsform også for et øget
udbud af dansk fjernsyn. Licensen giver en fast
årlig indtægt, og den er neutral i forhold til
programmernes indhold. Licenssystemet har
ikke i sig indbygget et incitament til at sænke
kvaliteten i programmerne for at vinde de
størst mulige seertal. Dog vil naturligvis pro-
gramlægningen i et licensfinansieret system
ikke være ganske upåvirket af seertallene. Det
gælder selv i et étkanal-system, men må formo-
des at være endnu mere udpræget i et flerka-
nal-system.

Licenstanken modsvarer desuden den tan-
kegang, at landsdækkende tv-virksomhed også
i en ny kanal må opfattes som en offentlig
service af samme art som den, Danmarks Ra-
dio er forpligtet til at yde. Det vil sige, at man
efter denne tankegang også forestiller sig en
kanal 2 pålagt forpligtelser og begrænsninger,
som gør det rimeligt at sikre en offentligt
bestemt finansiering.

Argumenter imod licensfinansiering
Ikke alle i kommissionen har fundet det

hensigtsmæssigt at gå ud fra, at en ny kanal

skal henvises til licensfinansiering. Det sker
med forskellige begrundelser, men fælles for
kritikerne af licenstanken er, at de dels ønsker
at sikre en ny kanals uafhængighed af politiske
beslutninger på det økonomiske område dels
mener, at andre kilder kan inddrages til finan-
sieringen, dels frygter, at der ikke ad licensvej-
en kan skaffes de nødvendige midler. Endelig
vejer for flere det synspunkt til, at licensen er
en tvangsafgift, og man foretrækker betalings-
systemer, hvor den enkelte seer i så stor ud-
strækning som muligt kun betaler for de fak-
tisk sete programmer.

I den forbindelse skal understreges, at det
har været en meget udbredt opfattelse i kom-
missionen, at selv om man skulle fravige prin-
cippet om licensfinansiering af en ny tv-kanal,
kan licensen ikke afskaffes. Det ville under-
grave Danmarks Radios virksomhed som in-
stitution med forpligtelser i offentlighedens
tjeneste ('public-service'). Et bortfald af disse
tjenester vil efter et stort flertals opfattelse
være uacceptabelt og få uoverskuelige konse-
kvenser for dansk kulturliv og for det danske
informationssystem.

Licensens størrelse
Om licensen vil kunne indbringe det nød-

vendige beløb til den ønskede udvidelse af det
danske tv-udbud afhænger naturligvis af, hvor
stor en licensforøgelse der vil blive tale om.
Størrelsen af dette beløb er omgivet af samme
usikkerhed som de overvejelser, man kan gøre
sig over udgifterne til driften af en tv-kanal.

Som anført side 88 er den årlige drift for et
tv-2 med 1500 sendetimer pr. år anslået til 600
mio. kr. Såfremt dette beløb skal dækkes ved
en licensforhøjelse under forudsætning af, at
de hidtidige regler for licens opretholdes, skal
den fælles farve-tv-licens forhøjes med ca. 435
kr. fra 1.080 kr. pr. 1. april 1983 til ca. 1.515 kr.
Beregningerne og forudsætningerne er nær-
mere beskrevet i bilag 12.

Dette skøn har fået mange i kommissionen
til at betvivle de politiske muligheder for en så
kraftig licensforhøjelse, specielt da man ikke
kan give alle sikkerhed for at modtage en ny
kanal samtidig med licensforhøjelsen. Derfor
har man, som omtalt ovenfor (s. 920, drøftet
muligheden for gennem en momsfritagelse af
licensen og eventuel en overførelse af licens-
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nedsættelserne til finansloven at skaffe penge
til en ny kanal.

Ad denne vej ville man kunne råde over ca.
290 mio. kr., hvis man friholder licensen både
for moms og socialt bestemte nedsættelser.
Giver man alene momsfritagelse, bliver belø-
bet omkring 200 mio. kr. Under alle omstæn-
digheder vil det give et realistisk grundlag for
at igangsætte programproduktionen i en ny
kanal. Over en 8-10-årig periode kan man
derefter i takt med kanalens udbygning tilpasse
licensens højde til den nødvendige finansie-
ring. Regner man med både momsfritagelse og
flytning af de sociale licensnedsættelser, skal
ca. 310 mio. kr. af de 600 mio. kr. til et tv-2
skaffes via licensforhøjelser.

Hvis man friholder licensen for moms og
'løfter' de sociale nedsættelser over som et
statstilskud, reduceres licensbyrden i forbin-
delse med et tv-2. Disse poster kan for Dan-
marks Radios vedkommende i 1982 som nævnt
anslås til ca. 290 mio. kr. Under forudsætning
af, at moms- og lempelsesreglerne også gen-
nemføres for tv-2, bliver den årlige stigning i
farve-tv-licensen kun ca. 180 kr. Giver man
alene momsfritagelse, bliver stigningen ca. 250
kr.

En række medlemmer af kommissionen,
som støtter muligheden for at friholde licensen
for moms og sociale reduktioner, ser lidt andre
perspektiver i tanken. De finder også, at der-
med kan grunden lægges til finansieringen af
en ny kanal. Men de mener, at restbeløbet må
skaffes via reklameindtægter. Hvis der alene
bliver tale om en delfinansiering i størrelsesor-
den 240-350 mio. kr., er det deres opfattelse, at
en reklamefinansiering vil kunne gennemføres
uden større skadevirkninger for de øvrige re-
klamebærende medier.

Atter andre har fundet, at i hvert fald en del
af den resterende finansiering vil kunne hentes
gennem afgifter på tv-apparater og eventuelt
også på anden hjemme-elektronik. Derved vil
størrelsen af den egentlige licensforhøjelse be-
grænses.

Fælleslicens
Sluttelig har kommissionen drøftet et par

hovedproblemer i forbindelse med finansiering
af to kanaler med licensmidler. Teoretisk kan
man tænke sig, at hver kanal opkræver sin
egen licens. Det vil medføre, at to tv-institutio-

ner skal udarbejde hver sit licensforslag, som -
hvis man følger hidtidig praksis - skal opnå
finansudvalgets tilslutning.

En sådan ordning har indbyggede proble-
mer. Balancen mellem de to virksomheder og
deres aktivitet vil politisk kunne bestemmes via
licens-godkendelsen. Desuden kan det være
vanskeligt at opnå den tilstrækkelige stabilitet
og kontinuitet i kanalernes arbejdsvilkår. Det
vil være væsentligt at undgå et årligt slagsmål
om licensmidlerne, og der bør afsættes økono-
miske rammer for virksomheden i de to kana-
ler for en længere periode ad gangen. Det
hensigtsmæssige vil være at fastlægge de øko-
nomiske vilkår for 5-årige perioder.

Principielt bør man stræbe frem mod to lige
udbyggede kanaler, hvad sendetiden angår.
Det indebærer, at slutmålet må være en ligede-
ling af licensen med 50% til hver af kanalerne.
I opbygningsperioden kan der dog være tale
om en anden fordelingsnøgle. Følger man de
tanker, der er fremført ovenfor, må udgangs-
punktet være, at de midler, der opnås ved
frigørelsen af licensmomsen og de sociale re-
duktioner, tilfalder kanal 2. Skal der yderligere
licensmidler til, må omfanget aftales.

Man skal dog være opmærksom på, at udgif-
terne til radioen udgør ikke mindre end 558
mio.kr. ud af Danmarks Radios samlede
drifts- og anlægsbudget på 1.359 mio.kr. Hvis
driften af radioens programvirksomhed skulle
hvile i sig selv, ville det indebære en stigning i
radiolicensen fra 136 kr. til 340 kr.

Hvis de to tv-kanaler skulle ligedele licens-
indtægterne, måtte det forudsætte en forlods
overføring til radioen af et beløb, svarende til
de omkostninger, der er forbundet med at
producere radio. Kun på denne måde ville der
ske en reel ligedeling af licensmidlerne mellem
de to tv-kanaler.

Det mest hensigtsmæssige vil formentlig
være, at der fastsættes et bestemt forhold mel-
lem de andele, de to kanaler skal have af den
fælles licens. Det forudsætter, at der udarbej-
des et grundlag for licensfastsættelsen, som
kan bruges til en overordnet, politisk beslut-
ning om fordelingen.

Et sådant system kendes fra Vesttyskland,
hvor ARD (kanal 1) får 70% af licensmid-
lerne, mens ZDF (kanal 2) får 30%. Licensen
opkræves siden 1976 af et fælles licenskontor
for at rationalisere opkrævningsarbejdet. Vil
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man i Danmark finansiere to kanaler gennem
licens, må det også her være hensigtsmæssigt
at lave en fælles opkrævning af licensen. Der
vil ikke være grund til at opbygge en dobbelt
administration til opkrævning af licens.

Betænkelighed ved fælles licens
Flere kommissionensmedlemmer har dog

ytret betænkelighed ved en fælles licens, der
fordeles efter faste nøgletal. Det kan, er det
hævdet, føre til en præmiering af dårlig drift af
en kanal. Indtægterne er givne, og dermed
fjernes incitamentet til at forbedre kvalitet og
produktivitet. Den fast opdelte licens giver
ikke mulighed for at belønne den gode kanal.

Desuden er det påpeget, at en opdelt fællesli-
cens kan fremme ensartetheden i de to kanalers
indhold, fordi vilkårene vil blive ensartede for
driften. Organisations- og arbejdsnormer etc.
har i forvejen en standardiserende effekt, som
vil styrkes, hvis en fælleslicens bliver grundla-
get for begge kanalers virksomhed.

I kommissionen er derfor fremlagt det for-
slag, at seerne selv kunne være med til at
bestemme fordelingen og dermed grundlaget
for de to kanalers virksomhed. Tanken er kom-
bineret med forankringen af et tv-2 i regional
virksomhed/netværk, f.eks. et vestdansk eller
nørrejysk tv.

Et sådant tv-2's indtægter skulle komme fra
reklameindtægter samt fra den del af licensen,
som seerne selv øremærker til et tv-2 ved
indbetalingen af fælleslicensen. Derved ville
man - delvis inden for licenssystemet - etablere
en sammenhæng mellem publikums ønsker og
kanalernes driftsvilkår.

Hertil er sagt, at denne fremgangsmåde vil
gøre det umuligt at sikre nogenlunde stabile
økonomiske arbejdsvilkår for de to kanaler.
Desuden kan det stimulere til en kraftig kon-
kurrence om publikums gunst med en kvali-
tetssænkning til følge. En direkte kobling mel-
lem seer-ønsker og kanalernes økonomi vil
have en negativ effekt på programlægningen.
Det vil medføre alvorlig risiko for opfyldelsen
af de offentlige forpligtelser, man sigter mod
med det samlede, landsdækkende tv-udbud.

VIII.7.2.1.3 Abonnements- og betalings-tv
Flere af de forslag, der er fremlagt om nye

tv-kanaler, forudsætter, at finansieringen sker

via abonnementsbetaling. Det gælder de kø-
benhavnske dagblades forslag om en kanal i
hovedstadsområdet og filmbranchens forslag.
Det 'liberale principforslag' opererer med en
blanding af licens-reklame- og abonnernentsfi-
nansiering.

Teknisk bygger abonnementstanken på, at
det er muligt at kode ('scramble') tv-signalet
på en sådan måde, at det kun kan gengives i sin
oprindelige form i tv-modtagere, der er forsy-
net med eller koblet til teknisk udstyr, der kan
dekode det scramblede signal, dvs. genskabe
det oprindelige signal. På alle andre modtagere
gengives intet billede, men et støjsignal.

Denne kodning er ikke noget teknisk pro-
blem. Derimod knytter der sig økonomiske og
programmæssige spørgsmål til abonnements-
betaling for tv, og dem har kommissionen
drøftet.

I den forbindelse har man skelnet mellem to
former for direkte betaling for levering af tv-
programmer: abonnements-tv og betalings-tv.
Ordet abonnements-tv bruges her om et sy-
stem, hvor man abonnerer på indholdet i en hel
kanal eller på væsentlige dele af den. Abonne-
mentets løbetid kan være varierende på samme
måde som et avisabonnement (en måned, et
kvartal, et år). Betalings-tv betegner et system,
hvor man betaler for den enkelte udsendelse
eller for en bestemt udsendelsestype, f.eks.
spillefilm, sportsudsendelser, drama etc., der
ikke indgår i en samlet udsendelsesflade. Ud-
trykket er i denne betænkning søgt anvendt
nogenlunde parallelt med de angelsaksiske be-
tegnelser 'pay per view '/'pay as you see'.

Kommissionen har ofret mest opmærksom-
hed på abonnements-tv. Det synes at være den
mest realistiske form for direkte betaling, og
det er den, de fleste konkrete overvejelser over
betaling direkte for tv-forbruget sigter på.

Erfaringsgrundlaget
En vanskelighed er imidlertid, at man ikke

har erfaringer at sammenligne med, når man
vil vurdere mulighederne for en abonnements-
finansiering af en hel eller dele af en landsdæk-
kende tv-kanal med et alsidigt programudbud.
Så vidt det er kommissionen bekendt, har man
ingen steder forsøgt en abonnementsfinansie-
ring af den art programmer. De udenlandske
erfaringer stammer fra betalings-tv med be-
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stemte programtilbud, oftest som supplement
til andre, mere alsidige programtilbud.

I øvrigt vil udenlandske erfaringer være van-
skelige umiddelbart at omsætte til danske for-
hold. Befolkningsstørrelse og dermed det po-
tentielle antal af abonnenenter, tv-systemerne i
de enkelte lande, højden af en eventuel samti-
dig licens, supplerende reklamefinansiering
m.m. gør direkte sammenligninger særdeles
vanskelige.

Kommissionens overvejelser om abonne-
mentsfinansieringen har derfor måttet foregå
på basis af de kendte tekniske vilkår for abon-
nements-tv og ud fra de spørgsmål, der umid-
delbart rejser sig ved en gennemtænkning af
problemerne. Reelt må det eneste erfaringsma-
teriale, man har at sammenligne med, være de
danske seeres vilje til at investere i etablering
og drift af fællesantenneanlæg samt publikums
anskaffelse af videobåndmaskiner og leje af
videobånd.

Begge dele er et udtryk for, at der på disse
områder har været et potentielt marked for
investering i anlæg og betaling af (beskedne)
afgifter for at skaffe sig et større fjernsynstil-
bud. I fællesantenneanlæg betales en tilslut-
ningsafgift og et årligt beløb til drift og vedlige-
holdelse af anlægget. Begge beløb varierer tem-
melig meget fra anlæg til anlæg. Hovedtenden-
sen er en relativt høj tilslutningsafgift (op til 5-
6.000,- kr. for et parcelhus) og en ret beskeden
årlig afgift. Det er imidlertid langt fra sikkert,
at der vil være en tilsvarende vilje til at inve-
stere i mulighederne for at få en dansk tv-kanal
via abonnement. Under alle omstændigheder
vil denne investering have konkurrence fra
investeringer i modtagelse af udenlandsk fjern-
syn pr. kabel, investering i video etc.

Udgifterne ved abonnements-tv
En vigtig udgift ved abonnements-tv er ud-

giften til kodeudstyret. Udgiften på sendesiden
vil være omkring 650.000,- kr. pr. tv-sender.
Det bliver 10 mio. kr. for hele sendekæden til et
tv-2. Den afgørende udgift ligger imidlertid på
modtageudstyret, hvor prisen på en dekoder
opgives til kr. 1.700,- ved indkøb af 50.000 stk.
pr. gang. Under kommissionsarbejdet er det
oplyst, at denne pris vel kan tænkes at falde
med tiden, men at den næppe kommer under
1.000 - 1.200,- kr.

Grunden til, at dekodere vil være forholds-

vis dyre, er, at koden skal være så kompliceret,
at den ikke alt for let kan brydes. I princippet
kan alle koder brydes af folk med tilstrækkelig
energi og teknisk indsigt, men skal det være
rimeligt vanskeligt og kostbart at gøre det,
bliver prisen på dekodere høj.

En kodning kan ikke holde mere end 5-10 år.
Sættes derfor afskrivningsperioden for en de-
koder til otte år, vil det med en pris på kr. 1.200
og en rente på 12% give en årlig driftsudgift for
den enkelte abonnent på kr. 240 om året.
Denne udgift skal udredes blot for at få adgang
til de kodede programmer, og selve abonne-
ments-afgiften skal altså lægges oveni.

Men et abonnementssystem vil komme til at
indebære andre omkostninger. Abonnemen-
terne - i form afkort, elektroniske chips e.lign.
- skal sælges, og det ventes i almindelighed at
ske gennem detailhandel, kiosker o.lign. Tv-
organisationen kan også selv forestå salget,
men det vil formodentlig være mere hensigts-
mæssigt at lægge dette ud i allerede eksiste-
rende forhandlernet (jfr. tipstjenesten, salg af
frimærker etc.).

Der er ingen erfaring for, hvad en sådan
betalingsformidling vil koste. Danmarks Ra-
dio har i et groft skøn med henvisning til
tipsforhandling og frimærkesalg anslået, at der
vil blive tale om en udgift på kr. 10 pr. abonne-
ment + 4% af omsætningen. Derved dækkes
udgifterne til fremstilling af kort, provision og
afregning.

Dertil kommer spørgsmålet om abonnemen-
ternes stabilitet, som får betydning for de sam-
lede omkostninger ved abonnementssystemet.
Den relativt høje pris på dekoderen kan formo-
des at gøre abonnenterne trofaste i den første
tid, fordi de ønsker et rimeligt udbytte af
grundinvesteringen. Men er den delvis afskre-
vet, eller skulle dekodere blive billige, er situa-
tionen en ganske anden.

Abonnementssystemet kan da blive meget
ustabilt, fordi der vil være konkurrence om
abonnenterne og incitament til at skifte til
andre abonnementsmuligheder. Hvis der kan
drages en parallel til erfaringerne fra lands-
dækkende abonnementsaviser uden et egent-
ligt lokal-område, vil abonnementssystemet
under disse forudsætninger være særdeles la-
bilt. Aviser af den type skal gen- eller nytegne
op til 25% af abonnentmassen om året for at
holde et stabilt oplag.

97



Under alle omstændigheder må man i et
abonnementssystem regne med udgifter til
markedsføring og abonnentpleje for at holde
abonnenttallet og dermed indtægten stabil.
Omkostningerne ved salgsarbejdet lader sig
ikke beregne, men de vil være ikke ubetydelige,
og de skal lægges oven i udgifterne til beta-
lingsformidlingen, som er nævnt ovenfor.

Filmbranchens forslag regner med en abon-
nementspris på kr. 960 (incl. moms), hvis 1/3
af husstandene med tv vil abonnere. Tallet
ligger i underkanten af et årsabonnement på en
landsdækkende avis, men udgifterne til abon-
nementssystemets drift skal lægges oveni. Hvis
halvdelen af husstandene tegner abonnement,
er prisen beregnet til kr. 640 om året (incl.
moms).

Modelberegn inger
Med udgangspunkt i, at et tv-2 vil koste 600

mio. kr. om året i driftsudgifter, har Danmarks
Radio opstillet en beregning af finansieringen
af et sådant program med abonnement. Der er
regnet med tre alternativer, nemlig 1/4, 1/2 og
3/4 af husstandene som abonnenter, jfr. neden-
stående tabel.

Disse tal er uden moms, og der er ikke taget
hensyn til de omkostninger, der vil løbe på i
form af salgsarbejde m.v. Tallene siger, at med
en tilslutning af 3/4 af husstandene vil pro-
grammet kunne sælges for kr. 427 om året,
men omkostningerne til opkrævning og deko-
der bliver ganske høje.

Tallene er som sagt skønnede, og de er i
kommissionen anfægtet som værende for høje.
Men det synes givet, at abonnementssystemet
af tekniske og administrative grunde vil blive
omkostningskrævende i forhold til det abonne-
ment, der skal opkræves. Man kan jævnføre
med, at en licensfinansiering under de samme
forudsætninger vil kræve en licens på mellem
300 og 400 kr.

Fordelen ved abonnementssystemet er na-
turligvis, at den del af befolkningen, der ikke
ønsker et tv-2, heller ikke kommer til at betale
for det. Men mange i kommissionen har fun-
det, at det samfundsmæssige spild ved de inve-
steringer, der skal foretages i opkrævningen af
abonnementet, er så stort, at det gør metoden
uattraktiv.

I praksis er det på forhånd umuligt at vur-
dere det danske publikums vilje til at bruge
penge på et abonnementssystem. Givet er det
dog, at introduktionen af et sådant betalingssy-
stem vil ske i konkurrence med tilbud om
udenlandsk tv. Blandt disse tilbud vil være
betalings- og abonnements-tv, som vil være
direkte konkurrenter til et dansk abonne-
ments-tv. Det gør en vurdering af systemets
muligheder endnu mere usikre.

Et fuldstændigt abonnementssystem
I virkeligheden må man gå ud fra, at et

abonnementssystem bedst kan sikres en omfat-

Omkostninger ved abonnements-tv

(1) Programomkostninger
(2) Opkrævning pr. abon.
(3) + 4% af (4)

(4) Opkrævningsbeløb i alt
(5) Abonnenternes amorti-
sation af dekodere

Totaludgift

Omkostning pr. abon. pr. år*)
Abonnementsbeløb
Dekoder-amortisation

500.000
abonnenter

600 mio.kr.
5 mio.kr.

25 mio.kr.

630 mio.kr.

120 mio.kr.

750 mio.kr.

1.260 kr.
240 kr.

1.500 kr.

1.000.000
abonnenter

600 mio.kr.
10 mio.kr.
25 mio.kr.

635 mio.kr.

240 mio.kr.

875 mio.kr.

635 kr.
240 kr.

875 kr.

1.500.000
abonnenter

600 mio.kr.
15 mio.kr.
25 mio.kr.

640 mio.kr.

360 mio.kr.

1.000 mio.kr.

427 kr.
240 kr.

667 kr.

*) med stabilt antal, jfr. ovenfor.
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tende dækning, hvis også Danmarks Radios
bestående kanal inddrages helt eller delvis un-
der en abonnementsordning. Derved ville al
modtagelse af hele det danske programudbud
eller dele af det forudsætte en dekoder. Det
liberale principforslag arbejder med en sådan
tankegang.

Denne konsekvens har dog ikke fundet
større genklang i mediekommissionen. For de
fleste kommissionsmedlemmer er det uaccep-
tabelt, at det skulle være nødvendigt at lade
befolkningen investere i dekodere og yderme-
re belaste tv-produktionen med store admini-
strationsomkostninger for at give adgang til et
alsidigt, offentligt forpligtet tv-program.
Grundlaget for de funktioner, der udøves af
Danmarks Radio, ville ændres radikalt med
den følge, at et fuldt, alsidighedsforpligtet pro-
gram ikke mere ville være til rådighed for alle
licensbetalere.

Abonnement i forbindelse med tv-2
Af lignende mediepolitiske grunde har ad-

skillige medlemmer generelt afvist abonne-
mentstanken i forbindelse med et tv-2. Det
overordnede mål med en ny tv-kanal er for
dem at øge bredden og valgmulighederne i det
danske tv-udbud. Ved at indføre abonnement
vil man reelt lægge op til en indskrænkning
eller begrænsning af valgmulighederne, og det
vil virke imod den overordnede målsætning.

Programpåvirkning ved et abonnementssystem
Kommissionen har også overvejet abonne-

mentssystemets mulige indflydelse på pro-
gramindholdet. Det har været en udbredt op-
fattelse blandt medlemmerne, at finansiering
via abonnement let kan vise sig at være den
finansieringsform, der indebærer størst risiko
for, at programmerne tilpasses de flest muliges
smag. Det kan blive nødvendigt for overhove-
det at få seerne til at tegne abonnement og for
senere at fastholde dem som abonnenter.

Det kan betyde en koncentration på popu-
lære programmer med bred seerappel, og det
harmonerer ikke med synspunkter hos de med-
lemmer af kommissionen, som ønsker en alsi-
digt sammensat kanal med en vis andel af
danske kvalitetsprogrammer, herunder pro-
grammer, rettet mod mindre grupper.

Delfinansiering med abonnement
Også tanken om en delfinansiering med

abonnement i kombination med anden finansi-
ering, specielt licens, har været på tale. Det
liberale principforslag foreslår, at faktapro-
grammer, og dermed menes nyheder og bag-
grunds- og samfundsorientering på dansk, skal
være til rådighed for alle seere og finansieres,
dels med licens dels med reklameindtægter.
Den øvrige produktion skal kun være til rådig-
hed mod abonnement.

Mange i kommissionen har fundet denne
opdeling af programtyperne på finansierings-
former uheldig. Det har at gøre med, hvad der
allerede er sagt om, at oversatte og bearbejdede
udenlandske produktioner også hører med i et
dansk kulturtilbud. Desuden må dansk drama-
tik, musik osv. have plads i den danske pro-
duktion, man ønsker at fremme og stille til den
danske befolknings disposition.

Det er derfor foreslået, at snittet kunne
lægges anderledes. Man kunne bruge kodning
på begge programmer og kode udenlandske
programmer på begge kanaler, mens de danske
programmer skulle betales over licensen og
være frit tilgængelige. Der ville da være mulig-
hed for at kombinere mere beskedne abonne-
mentspriser med licensfinansiering af det dan-
ske stof.

Mod denne deling er rettet de samme ind-
vendinger, som er refereret ovenfor. Den vil
pålægge alle seere udgiften til dekoder, og den
vil gøre det dyrere at modtage udenlandsk stof
som med tekstning og på anden måde er gjort
tilgængeligt for danske seere. Udenlandsk stof
kan være af så 'høj' kvalitet, blev det sagt, at
det må være rimeligt, at det stilles til rådighed
for danske seere på samme vilkår som dansk
stof, som ikke behøver at være af høj kvalitet,
blot fordi det er dansk. Hertil føjedes, at den
sociale skævhed, der under alle omstændighe-
der kan være forbundet med abonnements-
systemet, vil øges ved opdelinger af denne type.

Almindelige argumenter for abonnementssyste-
met

Mange i kommissionen har i princippet følt
sig tiltalt af abonnementssystemet, fordi det
giver mulighed for at lade folk betale for de
udsendelser, de ønsker at se. Desuden giver det
en tæt forbindelse mellem, hvad folk vil betale,
og hvilke programtilbud, der kan gives. Des-
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uden er abonnementssystemet en vej til at
beskære den politiske styring og kontrol. Der
skal ikke fastsættes en licens, og hvis man
accepterer, at omkostningerne ved at produ-
cere tv simpelthen skal betales af abonnen-
terne, skal der heller ikke politisk fastsættes en
abonnementspris.

For flere medlemmer står abonnementsfi-
nansieringen stadig som en mulighed, der bør
betragtes positivt. De afskrækkes ikke af prisen
på dekoderne og omkostningerne til admini-
stration. De mener, at disse udgifter ikke vil
bremse interessen, hvis blot programmerne er
attraktive nok. Disse medlemmer lægger ho-
vedvægten på, at publikum skal have sine
ønsker opfyldt, og så skal prisen betales. Der
skal ikke opstilles normer for programudval-
get, der alene skal bestemmes af, hvad der kan
afsættes i abonnementet.

Almindelige argumenter imod abonnementssy-
stemet

Den betænkelighed, der af andre er ytret
over for konsekvensen af dette synspunkt, er
berørt i andre sammenhænge i denne betænk-
ning. Og drøftelserne af abonnementssystemet
har i kommissionen efterladt en betydelig
skepsis over for dets muligheder som økono-
misk kilde til et dansk tv, der skal opfylde de
krav, som må antages at blive stillet til det.

Man tvivler på, at en abonnementsordning
med et så beskedent befolkningsunderlag som
det danske, vil være i stand til at give den
ønskede finansiering. Ulemperne ved ord-
ningen synes at veje tungere end fordelene.
Grundomkostningerne og usikkerheden i øv-
rigt ved abonnementssystemet gør dets brug-
barhed særdeles tvivlsom.

Betalings-tv
De betænkeligheder, der allerede er formu-

leret omkring abonnements-tv, gælder med
endnu større styrke for betalings-tv. Her er
betalingen ført helt ned til den enkelte pro-
gramtype eller det enkelte program, og pro-
gramfladen kan på denne måde fuldstændig
atomiseres.

Denne betalingsform lader sig efter de fle-
stes mening ikke anvende til finansiering af et
landsdækkende tv, der skal opfylde blot nogle
af de krav, der bør stilles til det. Systemet kan
næppe kombineres med ret mange af de mål-

sætninger, der er opstillet for et udvidet dansk
tv-udbud.

Betalings-tv bliver først interessant i forbin-
delse med kabel-tv, hvor man lettere kan fore-
stille sig, at enkelte programmer eller pro-
grampakker sælges. Desuden vil betalings-tv
være en vej til at skaffe yderligere indtægter til
allerede etablerede, landsdækkende kanaler.
Der kan sælges special-programmer til særligt
interesserede dele af publikum, som vil betale
specielt for et større tilbud af bestemte pro-
gramtyper.

Det er under drøftelserne af flere påpeget, at
såvel Danmarks Radio som en eventuel ny
kanal må være mere forretningsbevidste i takt
med, at ikke blot konkurrencen, men også
mulighederne på video- og tv-markedet øges.
Der ligger flere muligheder for at forøge indtje-
ningen gennem udnyttelsen af produktionsap-
paratet til andre aktiviteter end at fylde kana-
len. Betalings-tv er en af mulighederne.

Alt dette rejser problemer for den fremtidige
mediepolitik, som mediekommissionen vil tage
op senere. I denne betænkning er kommissio-
nen ikke gået dybere ind i disse perspektiver,
fordi man ikke har fundet at betalingsformer,
der går ud over helt eller delvis abonnement på
den eller de landsdækkende kanaler, var rele-
vante i den diskussion, som nu føres om et tv-2.

VIII.7.2.1.4 Reklamefinansiering
I den offentlige debat om finansieringen af et

øget dansk tv-udbud har muligheden for rekla-
mefinansieringen spillet en fremtrædende
rolle. I debatten er spørgsmålet om reklamer i
dansk tv koblet så tæt sammen med etablerin-
gen af et tv-2, at der har været en tendens til at
sætte lighedstegn mellem reklamer i dansk tv
og reklamer i et tv-2. Derved er andre mulighe-
der trådt i baggrunden, og en del nuancer i
problematikken har fortonet sig.

Kommissionen har drøftet tre muligheder
for at indføre reklamer i dansk tv: Alene i den
nuværende kanal, i såvel den nuværende kanal
som i en ny kanal og endelig alene i en ny
kanal. Som det fremgår af den første mulighed,
er der ingen nødvendig sammenhæng mellem
etablering af et tv-2 og indførelse af tv-rekla-
mer. Dette forhold er specielt blevet påpeget af
de medlemmer af kommissionen, som finder,
at tv-reklamer bør indføres ud fra et rnarkeds-
føringssynspunkt, men ikke mener, at der bør
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etableres et tv-2. I stedet finder disse medlem-
mer, at den eksisterende kanal bør styrkes.
Indtægterne fra tv-reklamerne kan eventuelt
anvendes hertil.

Indfaldsvinkler
Debatten om reklamer i dansk tv har haft

flere indfaldsvinkler. For det første er der
blevet argumenteret for tv-reklamer som en
finansieringskilde for en ny dansk tv-kanal ud
fra den vurdering, at fuld licens- eller fuld
skattefinansiering vil være så dyr, at der må
findes andre finansieringsformer. For det an-
det er der blevet argumenteret for tv-reklamer
ud fra et markedsføringssynspunkt. Det er
fundet irrationelt, at man ikke må reklamere i
tv, når man må i de øvrige massemedier (excl.
radioen), og når man ved, at tv-reklamer er
meget effektive, ofte mere effektive end andre
reklameformer.

I forbindelse med udsigterne til de udvidede
muligheder for at modtage udenlandsk tv med
reklamer er desuden blevet fremført, at dansk
erhvervslivs konkurrencevilkår vil blive forrin-
get, hvis man ikke får adgang til at reklamere i
dansk tv. Endelig er på et bredere mediepoli-
tisk grundlag argumenteret for, at udviklingen
inden for de elektroniske medier med en større
bredde i sendemuligheder og sendeadgang bør
medføre, at de elektroniske medier får en friere
stilling, som svarer til forholdene for de trykte
medier.

Em n eafgrænsn ing
Kommissionen har alene behandlet spørgs-

målet om reklamer i en landsdækkende tv-
kanal, fordi denne betænkning primært retter
sig mod et landsdækkende tv-2. Man har der-
for ikke nærmere drøftet konsekvenserne ved
at indføre tv-reklamer i regionalt eller lokalt
tv. Heller ikke spørgsmålet om reklamer i
radioen er behandlet. I den forbindelse skal det
bemærkes, at reklamer i regionalt/lokalt tv
eller radioen væsentligt vil ændre forudsætnin-
gerne for tv-reklamer i en landsdækkende tv-
kanal. Det gælder ikke mindst med hensyn til
indtægtsmulighederne.

For at kaste lys over de ovennævnte hoved-
momenter i debatten om reklamefinansiering
har kommissionen nærmere drøftet følgende
problemkredse:

- tv-reklamer og tv-finansiering
- tv-reklamer og mediestrukturen
- tv-reklamer og det danske er-

hvervsliv
- tv-reklamer og forbrugerne
- tv-reklamer og programsammen-

sætningen.
Kommissionen har også drøftet spørgsmålet

om kodeks for reklamer. For en mere beskri-
vende gennemgang af de fire førstnævnte pro-
blemkredse samt spørgsmålet om regulering af
reklamer skal generelt henvises til kapitel V
om reklamefinansiering, som baserer sig på
drøftelser i kommissionens arbejdsgruppe
vedr. reklamer.

Udenlandske erfaringer
Som beskrevet i kapitel V har størstedelen af

de vesteuropæiske tv-stationer reklamer i deres
kanaler. Kun de tre skandinaviske lande og
Belgien har ikke tv-kanaler med reklamer.
Dog er kun ét tv-system i Europa fuldt rekla-
mefmansieret, nemlig ITV i Storbritannien.
Gennemgående udgør reklameindtægterne 25-
50% af tv-kanalernes samlede indtægter.

I debatten om reklamer i dansk tv henvises
som regel til de udenlandske erfaringer i for-
bindelse med mulighederne for at drive en
dansk tv-kanal ved reklamer. Efter kommissio-
nens opfattelse er det problematisk umiddel-
bart at anvende de udenlandske erfaringer.

Det er blevet bekræftet af, at man ved brug
af talmateriale fra Holland og Storbritannien
kan beregne sig frem til en mulig reklameind-
tægt i dansk tv på henholdsvis 300 mio. kr. og
1.100 mio. kr. Forskellene i resultaterne dæk-
ker over forskelle mellem de to lande på re-
klame- og medieområdet, tv-reklamernes form
(blokke/spots), reklamesendetidens placering
og længde, bestemmelser for reklamens ind-
hold samt prispolitik for tv-reklamer.

Kommissionen har i stedet ved vurderingen
af indtægtsmulighederne ved tv-reklamer i
dansk tv taget udgangspunkt i overvejelser om
tv-reklamens konkurrencemuligheder over for
reklamer i de trykte medier i Danmark og
sammenholdt resultaterne med de udenland-
ske erfaringer.

Kontaktpriser
Ved tv-reklamer i en landsdækkende tv-

kanal skal konkurrencemuligheder måles i for-
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hold til de landsdækkende medier, og her først
og fremmest i forbindelse med mærkevare-
averteringen. Afgørende for tv-reklamens kon-
kurrencemuligheder er prisen. Ved sammen-
ligning mellem reklamering i forskellige me-
dier ser en annoncør på kontaktpriserne. For
tv-reklamer vil det sige prisen for et 30 sekun-
ders indslag pr. 1.000 seere og for de trykte
medier for 1/1 eller 1/2 sides annonce pr. 1.000
læsere. I februar 1983 lå kontaktprisen for 1/2
sides dagbladsannonce på 40-45 kr. og for 1/1
4-farvet magasinannonce på ca. 30 kr.

I kapitel V er det beregnet, hvor meget
kontaktprisen for en tv-reklame på 30 sekun-
der skal være, hvis tv-reklameindtægter fuldt
skal kunne finansiere en dansk tv-kanal med
årlige driftsudgifter på 600 mio. kr. Ved bereg-
ningerne er forudsat, at der må vises reklamer i
20 minutter pr. dag i 3-4 blokke alle årets dage
fra kl. 18.00-19.30. Resultatet blev en kontakt-
pris i størrelsesordenen 115-120 kr.

Denne kontaktpris er væsentlig større end
kontaktpriserne i de trykte medier og svarer
ikke til prisrelationen i en række vesteuropæi-
ske lande, hvor tv-reklame-kontaktprisen lig-
ger mellem prisen for 1/1 sides dagbladsan-
nonce (80-90 kr. i Danmark) og prisen for 1/1
sides 4-farvet magasinannonce.

Mange af kommissionens medlemmer har
fundet denne kontaktpris urealistisk høj. De
tvivler på, at det overhovedet vil være muligt
at sælge 20 minutters reklametid i 3-4 blokke
pr. dag alle årets dage til denne pris. Inden for
reklamebranchen hersker forskellige opfattel-
ser af prisniveauet. Der er nævnt kontaktpriser
på 90-100 kr., men der er også sagt, at det
niveau er for højt.

En betydelig del af kommissionen betvivler,
at det vil være muligt at finansiere en tv-kanal
med årlige driftsudgifter på 600 mio. kr. alene
ved reklameindtægter. Skulle det teknisk være
muligt, vil det efter deres opfattelse ikke kunne
ske uden alvorlige konsekvenser for de trykte
medier.

I den forbindelse er henvist til, at tv-selska-
berne i de mindre vesteuropæiske lande (Hol-
land, Schweiz og Østrig), hvor tv-reklamer
alene må vises i form af blokke, har rekla-
meindtægter, som udgør ca. 25-35% af de
samlede indtægter. Da tv-selskaberne har to
kanaler, indebærer det, at reklameindtægterne
finansierer 1/2 - 2/3 tv-kanal. På denne bag-

grund har flere kommissionesmedlemmer an-
set det for mere realistisk dels at gå ud fra en
lavere kontaktpris, dels at interessere sig for
delfinansiering via reklameindtægter.

Efter en række medlemmers opfattelse er en
kontaktpris på 60 kr. inden for mulighedernes
grænser. Andre medlemmer mener dog, at den
bør være noget lavere for at passe til det danske
marked. I kapitel V er foretaget en række
beregninger med en kontaktpris på dels 60 kr.,
dels 45 kr. Ved alle beregninger er forudsat, at
der må vises tv-reklamer i 20 minutter i fire
blokke hver dag året rundt.

Beregningerne adskiller sig fra hinanden ved
sendetider. I den første beregning må reklamer
vises i aftensendetiden, hvor seertallet er højst,
og hvor reklameindtægterne derved bliver hø-
jere end i de tidligere sendetider. Med en
kontaktpris på 60 kr. vil de årlige reklameind-
tægter ligge i størrelsesordenen 475-500 mio.
kr. og med en kontaktpris på 45 kr. i størrelses-
ordenen 350-375 mio. kr.

Under drøftelserne er anført, at man næppe i
Danmark bør acceptere, at tv-reklamer place-
res i aftensendetiden. En række medlemmer
har ment, at den vesttyske model, hvor rekla-
men bringes før den første TV-Avis i en særlig
programflade, bedst vil passe til danske for-
hold.

Placeres tv-reklamerne i overensstemmelse
hermed mellem 18.00-19.30, vil de årlige rekla-
meindtægter ved en kontaktpris på 60 kr. blive
i størrelsesorden 250 mio. kr. og ved en kon-
taktpris på 45 kr. i størrelsesorden 175-200
mio. Hvis den ene og sidste reklameblok må
vises lige efter TV-Avisen, bliver de årlige
reklameindtægter henholdsvis i størrelsesor-
den 325-350 mio. kr. og i størrelsesorden 250
mio. kr.

De gengivne beregninger skal alene opfattes
som meget grove og skønsmæssige mål for
reklameindtægtsmulighederne i dansk tv. Det
væsentligste forbehold knytter sig til forudsæt-
ningerne om seertallene. Således vil en æn-
dring i de forudsatte seertal med 100.000 ved
en kontaktpris på 60 kr. betyde en ændring i
indtægtsskønnet på ca. 85 mio. kr.

Beregningerne ovenfor har bekræftet en be-
tydelig del afkommissionens medlemmer i den
opfattelse, at en fuld finansiering af en hel tv-
kanal ved reklamer ikke vil være mulig med de
prismuligheder og de begrænsninger i tv-rekla-

102



mens udnyttelse, man må regne med her i
landet. Derimod har adskillige konkluderet, at
en delfinansiering er mulig, og at den vil kunne
opnås med en placering af reklameblokke, som
vil kunne accepteres i dansk sammenhæng.
Nogle afviser dog den forudsætning, der i det
ene eksempel er gjort med en reklameblok
umiddelbart efter TV-Avisen.

Det er også i debatten anført, at ud over de
gennemførte beregninger, der nødvendigvis
må være hypotetiske, skal der lægges vægt på,
at i andre lande, som Danmark kan sammen-
lignes med, indgår faktisk et ikke ubetydeligt
provenu for tv-reklamen. Som eksempler er
specielt fremdraget Finland med en nettoind-
tægt på 435 mio. dkr., Holland med 592 mio.
dkr., Schweiz med 483 mio. dkr., Østrig med
556 mio. dkr. og Irland med 212 mio. dkr. En
del-finansiering via reklamer må også af den
grund anses for en reel mulighed.

Konsekvenser for andre medier
En række af kommissionens medlemmer

har udtrykt alvorlig betænkelighed ved de
konsekvenser, indførelse af tv-reklamer vil få
for de trykte mediers annonceindtægter. Ikke
mindst fordi dags- og ugepressen i forvejen har
en anstrengt økonomi.

Andre medlemmer har i den forbindelse
anført, at en række lande har indført tv-rekla-
mer uden større konsekvenser for de øvrige
medier. Det er udover velstandstigningen i
50erne og 60erne blevet forklaret med, at ud-
gifterne til tv-reklamer er taget fra andre afsæt-
ningsfremmende foranstaltninger end rekla-
mevirksomhed som f.eks. de direkte salgsom-
kostninger og rabatter og ved en vækst i de
samlede udgifter til afsætningsfremmende for-
anstaltninger.

Flere medlemmer af kommissionen forud-
ser, at dette også vil ske ved en eventuel indfø-
relse af tv-reklamer i dansk tv. Under drøftel-
serne er det blevet nævnt, at der potentielt vil
kunne blive overflyttet et beløb i størrelsesor-
den 400 mio. kr. fra de andre afsætningsfrem-
mende foranstaltninger til tv-reklamer. Det
lader sig imidlertid ikke afgøre, i hvilket om-
fang der rent faktisk vil blive flyttet midler fra
de andre afsætningsfremmende foranstaltnin-
ger. Også her må man holde sig til skøn.

Der er i udlandet, bl.a. i Sverige, gennemført
undersøgelser af konsekvenserne for de øvrige

medier, specielt pressen, af indførelse af re-
klame i tv. De er blevet ganske stærkt diskute-
ret, men kommissionen har ved gennemgangen
af dem først og fremmest lagt vægt på, at de
viser langtidstendenser og dels vedrører en
periode med gunstige konjunkturer, dels ikke
kan bruges til at forudse effekten for et økono-
misk stærkt svækket og sårbart pressesystem
(jfr. bet. 972/1983). Det er den overvejende
opfattelse i mediekommissionen, at indførelse
af tv-reklamer i Danmark under de nuværende
økonomiske konjunkturer vil medføre en ned-
gang i reklameforbruget i de øvrige reklame-
medier.

Denne nedgang vil formodentlig ikke helt
svare til reklameomsætningen i tv, men under
alle omstændigheder være mærkbar for de
øvrige medier. Specielt forudser kommissio-
nen, at der i en overgangsperiode i forbindelse
med indførelse af tv-reklamer vil ske større
overflytninger af reklamepenge fra de øvrige
medier til tv, idet det må forventes, at annon-
cørerne vil prøve det nye reklamemediums
effektivitet. Efter et tidsrum vil reklameforbru-
gets fordeling på medier finde et nyt leje.
Denne overgangsperiode kan give meget væ-
sentlige økonomiske problemer for de øvrige
medier.

I kommissionen er drøftet de forventede
konsekvenser for mediestrukturen ved indfø-
relse af tv-reklamer i Danmark på grundlag af
behandlingen i kapitel V, hvor konsekvenser
for de enkelte medietyper er forsøgt skønnet.
Heraf fremgår det bl.a., at eksperterne inden
for dagspressen og magasinpressen skønsmæs-
sigt anslår, at henholdsvis 10% og 75% af de to
mediers reklameindtægter kan tænkes over-
flyttet til tv-reklamer. Der kan således i værste
fald blive tale om overflytning af beløb, som vil
give alvorlige problemer for den i forvejen
økonomisk trængte trykte presse.

Fra dagspressen er udtrykt alvorlige betæn-
keligheder ved at indføre reklamer i tv. Men
sker det alligevel, er dagspressen indstillet på
at gå ind i reklamesalget for derigennem at få
nye indtægtskilder.

Kompensationsordninger
De økonomiske udsigter for de trykte me-

dier ved indførelse af tv-reklamer har givet
anledning til den betragtning, at hvis man vil
indføre reklame i tv, kan man blive nødt til at

103



gennemføre kompensationsordninger for de
ramte medier.

Fra Holland kendes eksemplet. Her har man
som en overgangsordning haft en kompensa-
tionsordning for dagblads- og magasinpressen,
da tv-reklame blev indført. Flere kommissions-
medlemmer er af den opfattelse, at indføres
reklamer i dansk tv, bliver man nødt til at gøre
noget tilsvarende for at undgå en katastrofal
udvikling for de trykte medier. Der er peget på,
at i så fald må kompensationen stilles til rådig-
hed af offentlige midler, fordi der ikke vil blive
et overskud til tv-produktion, hvis pengene
skal tages fra provenuet af tv-reklamen.

Andre mener, at det vil være urimeligt at
lade reklamepenge gå ind i tv-produktionen for
derefter at kompensere med offentlige midler.
Man kan da lige så godt lade de offentlige
tilskud gå direkte til tv. Atter andre har den
opfattelse, at der, hvis der kun er tale om en
begrænset del-finansiering af tv med reklamer,
vil være tale om et så begrænset tab for de
andre medier, at der ikke kan blive tale om
kompensation.

Erhvervslivets situation
Det har i debatten været fremført, at i takt

med udviklingen med tv-satellitter og fremfø-
relse af udenlandsk tv vil det danske erhvervs-
livs konkurrencevilkår forringes, hvis det ikke
får adgang til tv-reklamer som dets konkurren-
ter i udlandet. De kan allerede i dag og vil i
endnu større omfang i en nær fremtid nå de
danske forbrugere med reklamer i udenlandske
tv-kanaler. For at undgå denne forringelse af
erhvervslivets vilkår har man fundet, at der
bør indføres tv-reklamer i dansk tv.

Kommissionen har gennemdrøftet denne ar-
gumentation for indførelse af tv-reklame i
dansk tv. En række medlemmer afkommissio-
nen har i forbindelse hermed anført, at spørgs-
målet om tv-reklamer ikke nødvendigvis hæn-
ger sammen med etablering af et tv-2, idet man
allerede i dag med kort varsel kan indføre
reklamer i dansk tv i den nuværende tv-kanal.
Da der er betydelig usikkerhed omkring konse-
kvenserne af det udvidede udenlandske tv-
udbud med reklamer på det danske publikums
seer- og forbrugsvaner, finder flere af kommis-
sionens medlemmer, at spørgsmålet om rekla-
mer i tv ikke er presserende og derfor udmær-

ket kan vente, til der tegner sig et klarere
billede af udviklingen.

Efter kommissionens opfattelse gør to hen-
syn sig specielt gældende i forbindelse med en
vurdering af tv-reklamer og det danske er-
hvervsliv. Det ene er beskæftigelseshensynet. I
den forbindelse er i kommissionen peget på, at
en række af de internationale produkter, som
averteres i udenlandsk tv, produceres i Dan-
mark. Her vil tv-reklamer i udenlandske kana-
ler, som kan modtages i Danmark, ikke give en
forringet konkurrencesituation.

Det gælder også for de få danskejede virk-
somheder, som allerede reklamerer i uden-
landsk tv. Efter flertallets opfattelse vil det i
disse tilfælde ikke medføre et fald i beskæfti-
gelsen, at udenlandske tv-reklamer kan modta-
ges i Danmark. Dette vil derimod kunne blive
tilfældet for de mærkevarer, som produceres i
Danmark og fortrinsvis sælges på hjemmemar-
kedet i konkurrence med internationale mær-
kevarer, som averteres i tv. I kommissionen er
der forskellige opfattelser af, hvilke effekter de
udenlandske tv-reklamer vil få for beskæftigel-
sen på den type virksomheder.

Det andet hensyn i forbindelse med tv-rekla-
mer og erhvervslivet vedrører de betalingsba-
lancemæssige konsekvenser, hvor virksom-
hedsejerforhold er det afgørende. Efter kom-
missionens overvejende opfattelse kan det ikke
udelukkes, at de udenlandske tv-reklamer kan
have en negativ betalingsbalanceeffekt. Imid-
lertid er det også den overvejende opfattelse, at
der vil være tale om en påvirkning, som stort
set er uden betydning i forhold til de kræfter,
som i øvrigt påvirker betalingsbalancen. Even-
tuelle konsekvenser vil efter kommissionens
vurdering først og fremmest kunne berøre de
producerende virksomheder. Hverken omsæt-
ningen eller beskæftigelsen i detailleddet for-
ventes at blive berørt i nævneværdig grad.

Kommissionen har drøftet konsekvenserne
for dansk erhvervsliv ved indførelse af rekla-
mer i dansk tv. I kommissionen er der forskel-
lige opfattelser af, om de danske virksomhe-
ders konkurrencesituation bliver forbedret ved
indførelse af reklame-tv i Danmark. Skepti-
kerne henviser bl.a. til, at de udenlandske
virksomheder har bedre økonomiske mulighe-
der for et udbytte af tv-reklamer. Det gælder
ikke mindst i forbindelse med introduktionen
af nye produkter på det danske marked. Til-
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hængerne derimod henviser til konsekvenserne
for konkurrencesituationen, hvis der ikke ind-
føres tv-reklamer.

Forbrugerpolitiske aspekter
I tilknytning til overvejelser om tv-reklamer

og erhvervslivet har kommissionen diskuteret
de forbrugerpolitiske aspekter af at indføre tv-
reklamer i dansk tv. I kommissionen er der
enighed om, at tv-reklamen ikke er særlig
velegnet til formidling af konkrete forbruger-
oplysninger. En række af kommissionens med-
lemmer finder, at det må være et krav til tv-
reklamer, at de indeholder et vist minimum af
reel forbrugeroplysning.

I kommissionen er blevet fremført, at tv-
reklamer ændrer grundlaget for forbrugerop-
lysning i en reklamebærende kanal i forhold til
situationen i Danmarks Radio i dag. En del
medlemmer har udtalt en vis frygt for, at de
kritiske forbrugerudsendelser ikke vil finde vej
til skærmen i en tv-kanal med reklamer af
hensyn til annoncørerne, som ellers vil ophøre
med tv-reklamer. Disse medlemmer finder det
påkrævet, at der ved eventuelle reklamer i
dansk tv udtrykkelig sikres en redaktionel fri-
hed for forbrugerprogrammer samt en vis
mængde forbrugerprogrammer.

Andre har afvist denne frygt. Dels har de
henvist til, at lande med tv-reklame faktisk har
informative forbrugerprogrammer, som også
behandler de produkter, der reklameres for i
kanalerne. Dels har de peget på, at den trykte
presse - trods eksempler på det modsatte -
formår at trække skellet mellem avertering og
information. Organiseringen af reklame-tv vil
være den afgørende faktor til at sikre program-
uafhængigheden.

Et tilbagevendende spørgsmål i debatten har
været tv-reklamernes konsekvenser for forbru-
gerpriser. Efter kommissionens opfattelse vil
der, som nærmere redegjort for i kapitel V,
ikke kunne forventes nævneværdige prispå-
virkninger ved at indføre tv-reklamer. En ind-
virkning over for forbrugeren kan derimod ske
ved en ændring af konkurrencevilkårene mel-
lem de mindre detailhandlende og de lands-
dækkende detailkæder til ugunst for de første,
som ikke har økonomisk og markedsmæssigt
grundlag for at reklamere i tv. Som konsekvens
heraf kan detailhandelen blive koncentreret
såvel ejermæssigt som geografisk.

I forbindelse med forholdet mellem tv-rekla-
mer og forbrugerne har i kommissionen været
berørt, hvilke forbrugergrupper der i første
omgang er modtagelige eller udsat for påvirk-
ning fra tv-reklamer. Ifølge de kendte undersø-
gelser er tv-forbruget højere hos de socialt
dårligere stillede end hos de socialt bedre stil-
lede. Dette indebærer, at tv-reklamens påvirk-
ningsmuligheder er størst hos de svagest stil-
lede forbrugere. Enkelte medlemmer af kom-
missionen har fundet, at dette forhold måske er
den væsentligste indvending mod tv-reklamer.

Programpå virkn ing
Under sin behandling af tv-reklamer i dansk

tv har mediekommissionen alene beskæftiget
sig med muligheden for at indføre tv-reklamer
i form af blokke. Efter kommissionens opfat-
telse er det den reklameform, som giver de
bedste muligheder for at forhindre påvirkning
af programsammensætningen i forbindelse
med tv-reklamevirksomhed.

I kommissionen er der drøftet to modeller
for tv-reklamer i dansk tv. En model, hvor der
er tv-reklamer i én kanal, og en model, hvor
der er tv-reklamer i både tv-1 og tv-2. For
begge modeller gælder det, at der i kommissio-
nen er enighed om, at det vil være muligt at
undgå, at det enkelte program bliver påvirket
af tv-reklameblokke. Derimod er der divergen-
ser med hensyn til, hvilke konsekvenser tv-
reklamevirksomhed vil få for den samlede pro-
gramsammensætning.

Ved indførelse af tv-reklamer i kun den ene
kanal rejser sig to spørgsmål. Hvilke konse-
kvenser vil tv-reklamerne få for programsam-
mensætningen i den reklamebærende kanal?
Hvilke konsekvenser vil de få for programsam-
mensætningen i den reklamefri kanal?

For så vidt angår den reklamebærende ka-
nal, mener en række af kommissionens med-
lemmer, at det vil være muligt at undgå enhver
form for påvirkning af programsammensæt-
ningen i forbindelse med tv-reklamevirksom-
hed. Efter disse medlemmers opfattelse er det
et spørgsmål, om organiseringen af tv-kanalen
og tv-reklamevirksomheden. I den forbindelse
er henvist til vesttysk tv. Som et hjemligt
eksempel på adskillelse mellem reklamevirk-
somheden og 'programvirksomheden' er blevet
peget på biograferne.

Synspunktet er blevet mødt med skepsis af
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andre medlemmer, som finder det overvejende
sandsynligt, at tv-reklamer vil påvirke pro-
gramsammensætningen. Med indførelse af tv-
reklamer bliver seertallet af overordentlig stor
betydning for en tv-kanal, idet dens rekla-
meindtægter vil afhænge af seertallet. Prisen
på tv-reklameindslag fastsættes nemlig efter
det forventede seertal.

Som konsekvens heraf vil tv-kanalen have
en selvstændig interesse i at have de størst
mulige seertal. For at opnå det vil den i sin
programlægning satse på de udsendelsestyper,
der erfaringsmæssigt trækker de største seer-
tal. Dette giver en begrænset bredde i pro-
grammerne og dermed i alsidighed. Forsøg på
at modvirke denne tendens ved alsidighedsfor-
pligtelser må forudses at ske på bekostning af
reklameindtægterne.

Med hensyn til påvirkning af programind-
holdet i den reklamefri tv-kanal er det den
gennemgående opfattelse i kommissionen, at
indførelse af en ny tv-kanal i Danmark under
alle omstændigheder vil påvirke programsam-
mensætningen i Danmarks Radio, idet der vil
komme en konkurrence om seernes gunst. Det
er ikke nødvendigvis en følge af etablering af
en tv-kanal med reklamer, men kan også tæn-
kes ved to ikke-reklamefinansierede tv-kana-
ler. Selv om en licensfinansieret tv-kanal ikke
er afhængig af seertallet på samme måde som
en reklamefinansieret, er det en udbredt opfat-
telse, at muligheden for licensforhøjelser hæn-
ger sammen med seertallet.

Indføres tv-reklamer i såvel et kommende
tv-2 som i den nuværende tv-kanal, er det den
overvejende opfattelse i kommissionen, at mu-
ligheden for programpåvirkningen fra den ene
til den anden kanal vil blive reduceret væsent-
ligt. I den forbindelse er henvist til Vesttysk-
land. I Vesttyskland sikres uafhængighed
ydermere ved, at bestillingen af tv-reklamer
foretages for et år ad gangen og skal foretages
senest 3 måneder før årsskiftet.

En række medlemmer af kommissionen har
anført, at dette system ud fra en annoncørsyns-
vinkel er meget ufleksibelt, idet det ikke giver
mulighed for mere sæsonbestemte reklame-
fremstød. Disse medlemmer finder, at den
samme uafhængighed mellem tv-reklamer og
programvirksomhed kan opnås ved alene at
adskille tv-reklamevirksomheden og program-
virksomheden organisatorisk.
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Reklameindslagenes placering
En forudsætning for, at der kan tilvejebrin-

ges det nødvendige økonomiske grundlag for
en reklamefinansiering af en ny dansk tv-kanal
er, at der er en tilstrækkelig reklameindtægt.
Den afhænger ikke mindst af antallet af seere
på sendetidspunktet for tv-reklamerne.

Et højt seertal kan principielt opnås på to
måder ved et system med reklameblokke. En-
ten kan tv-reklamer placeres i forbindelse med
populære udsendelser, f.eks. TV-Avisen. Dette
kendes fra Holland. Eller der kan programsæt-
tes specielt populære udsendelser inden for et
specielt tidsrum, hvori der vises reklamer.
Dette kendes fra Vesttyskland.

I forbindelse med den vesttyske model er i
kommissionen drøftet muligheden af at reser-
vere en afgrænset sendetid til et specielt tv-
selskab med reklamer. Denne tankegang er
afvist af den overvejende del afkommissionen.

Kommissionen har som nævnt i sine over-
vejelser koncentreret sig om tv-reklame i form
af blokke. Efter medlemmernes opfattelse må
det forudses, at det er denne model, som kan
opnå størst tilslutning, hvis det bliver besluttet
at indføre tv-reklamer i dansk tv. Imidlertid er
der en række medlemmer, som har udtrykt
tvivl om, hvorvidt det vil vise sig praktisk
muligt at stoppe ved denne model. De forudser
en udvikling, hvor reklamespots'ene følger
blokkene, båret frem enten efter pres fra an-
noncører eller for at rette op på/udbygge en
reklamebærende tv-kanals indtægtsgrundlag.

Andre medlemmer deler som nævnt ikke
denne frygt. De henviser til, at der ofte er tale
om en falsk slutning, når der med henvisning
til lande med et kontrolleret fjernsyn tales om,
at reklamer, betyder spekulation i populære
programmer med stor seerappel. Sammenhæn-
gen er omvendt: Reklamerne er anbragt i for-
bindelse med de populære udsendelser, fordi
seerne er der i forvejen.

Der vil altid i en kanal være udsendelser
med høje seertal. Det er kun, når man bevidst
søger at øge mængden af populære udsendel-
ser, der er tale om påvirkning. Og denne på-
virkning kan efter disse medlemmers mening
med fuld sikkerhed undgås gennem organise-
ringen af reklamens salg og regler for placerin-
gen. Et sådant systems opretholdelse afhænger
alene af holdningen hos de politikere, der i
sidste instans har myndigheden til at be-
stemme vilkårene for dansk tv.



Regulering af' tv-reklame
Kommissionen har ikke indgående drøftet

formen og indholdet i en eventuel regulering af
tv-reklamer i dansk tv. En række medlemmer
har dog henvist til, at området allerede er
reguleret af markedsføringsloven, og at denne
regulering må anses for tilstrækkelig. Kom-
missionen er bekendt med overvejelserne og
bestræbelserne i internationale organer om at
udarbejde regler eller anbefalinger for tv-rekla-
mer på baggrund af tv-reklamespredningen via
satellitter og kabler, som bringer den ud over
landegrænser. Denne udvikling kan gøre rent
nationale tv-reklamekodeks overflødige.

I forbindelse med regulering af tv-reklamer
har kommissionen desuden drøftet kontrollen
med og ansvaret for tv-reklameindslagene.
Specielt vedrørende ansvarsspørgsmålet er pe-
get på behovet for en afklaring af forholdet
mellem ansvaret for tv-reklameindslag og an-
svaret for de egentlige programmer.

VIII.7.3 Styring og organisation
Ved siden af finansieringen har kommissio-

nens interesse samlet sig om et andet hoved-
problem: Spørgsmålet om, hvordan en even-
tuel ny tv-kanal organisatorisk skal opbygges
og styres. Også her vil enkeltheder i overvejel-
serne bestemmes af, hvad man vil opnå med en
ny kanal, men visse hovedlinier har tegnet sig i
kommissionens overvejelser af dette spørgs-
mål.

Inden eller uden for Danmarks Radio
Som det nærmere omtales nedenfor, har

man blandt mulighederne for et tv-2 drøftet
den mulighed, at det placeres inden for Dan-
marks Radio. Sker det, er der næppe grund til
at antage, at der bliver tale om omfattende
organisatoriske ændringer på det overordnede
plan. Derimod vil der være behov for en ny
opbygning af en daglig ledelse af kanalen inden
for Danmarks Radios nuværende struktur.

I diskussionen er fra mange af kommissio-
nens medlemmer fremhævet, at netop en
række ulemper ved Danmarks Radios nuvæ-
rende styreform efter deres mening er en vigtig
grund til, at et tv-2 ikke bør placeres inden for
Danmarks Radios rammer. De peger på det
politisk tunge radioråd og på det uheldige i
sammenblandingen mellem økonomisk styring
og programkritik, der ligger i, at radiorådet

også er programudvalg. Radio- og tv-produk-
tion bør placeres så fjernt som muligt fra det
politiske magtcentrum. Ledelsen af en tv-kanal
må have større selvstændighed i forhold til det
styrende organ, end tilfældet er i Danmarks
Radio.

Hertil er sagt, at systemet ikke lader sig
rokke indefra. Politikerne og de grupper, der i
øvrigt gennem deres placering i radiorådet, har
indflydelse på Danmarks Radio, vil have en
interesse i at fastholde den eksisterende organi-
sation.

Svaret herpå har været, at netop derfor må
der i forbindelse med en ny kanal etableres en
anden og smidigere styrings- og ledelsesmodel.
Der må skabes et alternativ til Danmarks Ra-
dios organisations- og styringssystem.

Flere kommissionsmedlemmer har i denne
sammenhæng yderligere tilføjet, at selve eksi-
stensen af en kanal med andre og politisk
mindre tunge ledelsesformer i det lidt længere
løb kan få en afsmittende virkning på Dan-
marks Radio. De mener, at en ændring af
Danmarks Radios struktur vil være en tidkræ-
vende proces, men at den kan fremmes gennem
et pres udefra fra en organisation, styret på en
anden måde (s. 117 ff).

Det skal bemærkes, at kommissionen ikke i
denne omgang mere indgående har beskæftiget
sig med Danmarks Radios styring. Dette
spørgsmål er kun blevet inddraget indirekte
som et ønske om også styringsmæssigt at skabe
et modstykke til Danmarks Radio. Synspunk-
tet er, at hvis man vil skabe en supplerende
kanal til Danmarks Radio, må den også styres
på en anden måde.

Hovedsigtet med denne tankegang er at
etablere et styringssystem, som er frigjort fra
en alt for direkte og tung politisk indflydelse.
Ansvaret ønskes placeret i et politisk uafhæn-
gigt organ, der giver driftsledelsen samme frie
ledelsesmuligheder, som normalt forekommer
i et selskab med bestyrelse og direktion. Der
må findes andre veje til at legitimere kanalens
virksomhed over for offentligheden end gen-
nem et politisk valgt radioråd.

VIII.7.3.1 Koncessionstanken
Som det er omtalt i gennemgangen af de

principielle muligheder for etablering af en tv-
kanal uden for Danmarks Radio (s. 121 ff), kan
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en sådan kanal organiseres på forskellig måde.
Der kan for eksempel blive tale om en institu-
tion eller et selskab, som arbejder under en
koncession. De vilkår, hvorunder koncessio-
nen gives, og de krav, der stilles, vil få indfly-
delse på, hvordan organisationen kan udfor-
mes.

Tænker man sig, at tv-området gives helt frit
i den forstand, at en koncession gives uden
betingelser eller forpligtelser, bliver organisa-
tion og ledelse et privat anliggende for konces-
sions-indehaverne. Det har dog i kommissio-
nen været en almindelig opfattelse, at en sådan
ordning næppe er aktuel på indeværende tids-
punkt, hvis talen er om et landsdækkende tv.

Forpligteher og fortjeneste
Hensigten med et sådant er, som fremhævet

ovenfor, at føre nogle ganske bestemte målsæt-
ninger ud i livet. Da kanalantallet er begrænset
og et offentligt anliggende, er det ikke hensigts-
mæssigt uden videre at overlade kanal-mulig-
heden og opfyldelsen af de ønskede målsætnin-
ger til en enkelt privat virksomhed. Desuden
vil etableringen af sendernettet af økonomiske
grunde nødvendigvis forudsætte en offentlig
investering, og det er vanskeligt at forestille
sig, at den foretages til fordel for en eller nogle
få private virksomheder uden betingelser.

I den forbindelse er anført det synspunkt, at
det i det hele taget må afvises, at selskaber eller
privatpersoner tjener penge på at forsyne den
danske befolkning med fjernsyn på de frekven-
ser, der reguleres af det offentlige i henhold til
internationale aftaler. Hermed tages ikke af-
stand fra de forslag, der arbejder med fjern-
synsselskaber, organiseret som aktieselskaber,
men det understreges, at de selskaber, der skal
udnytte offentlige kanaler, skal være non-pro-
fit-selskaber.

Ikke alle har tilsluttet sig dette synspunkt.
For nogle er det en rimelig ting, at der arbejdes
med selskabsformer, der forudsætter indtje-
ning på både produktion og transmission af tv-
programmer. Det vil være i overensstemmelse
med ønsket om at skaffe de mest effektive og
mest produktive produktionsformer frem, at
man organiserer en tv-kanal efter erhvervsli-
vets almindelige principper.

Andre har som nævnt ment, at man nok kan
acceptere selskaber med almindelig indtjening
for øje som programproducenter, men at pro-

blemet er mere kompliceret, når det gælder
organiseringen af en hel kanal. Her må man
stille specielle krav.

Kanal-77-projektet forudsætter et aktiesel-
skab til drift af kanalen, hvor udbyttet går til
aktionærerne. Filmbranchen foreslår en selv-
ejende institution, oprettet ved lov, og til vare-
tagelse af den daglige drift opretter institutio-
nen et aktieselskab. Der regnes med private
aktionærer i aktieselskabet, men det fremgår
ikke klart af oplægget, i hvilket omfang der
påregnes udbetalt udbytte til aktionærerne.

Dette punkt er af betydning for de kommis-
sionsmedlemmer, der ikke mener, at en lands-
dækkende kanal skal bruges til at skabe ind-
tægter til private. Efter deres opfattelse må en
koncessioneret kanal organiseres som et non-
profit-foretagende, der kun forrenter og afdra-
ger eventuel fremmed kapital. Mulige over-
skud skal blive i virksomheden til udvidelse og
forbedring af programproduktionen. Kun på
den måde får man garanti for, at et ønske om
overskuds-maksimering ikke får negativ ind-
flydelse på programlægningen.

Dette synspunkt hænger nøje sammen med,
at så mange i kommissionen mener, at en ny
landsdækkende tv-kanal må pålægges forplig-
telser om bl.a. alsidighed. Det har konsekven-
ser for organisationen af det selskab, der skal
drives inden for koncessionen.

Koncessionstildelingen
I fortsættelse heraf rejser sig spørgsmålet

om koncessionstildelingen. To muligheder har
været diskuteret. Den ene går ud fra, at tv-2-
institutionen oprettes ved lov. Den anden for-
udsætter, at man ved lov etablerer et konces-
sionssystem, som enten kan bygge på, at det er
ministeren, der giver koncession eller på, at
den gives af et uafhængigt nævn. Det vil sige,
at der ved lov oprettes en særlig myndighed (et
råd eller nævn), som får kompetencen på kon-
cessionsområdet.

Det er under kommissionens arbejde med
dette spørgsmål fremgået, at mange medlem-
mer opfatter den britiske model for ordningen
af dette problem som ideel. Her har man (jfr. s.
67 ff) to uafhængige instanser, som har ansva-
ret for hver sit tv-system, henholdsvis det li-
censfinansierede BBC og det reklamefmansie-
rede ITV. Begge er pålagt samme forpligtelser
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som 'public-service'-kanaler, og medlemmerne
af de ansvarlige organer udpeges af regeringen.

Det har imidlertid også blandt kommissio-
nens tilhængere af et sådant system været en
udbredt opfattelse, at en direkte overførsel af
den britiske model til Danmark vil støde på
vanskeligheder i dansk politisk tradition. Man
har imidlertid fundet, at det ville være værdi-
fuldt at forsøge at tilpasse tilsvarende princip-
per til danske forhold og gøre forsøget i forbin-
delse med oprettelsen af en ny tv-kanal.

I drøftelsen heraf er det nævnt, at der mulig-
vis ikke vil være de store forskelle i praksis
mellem, om det er ministeren, der giver kon-
cessioner, eller om det er et selvstændigt organ.
Det er nemlig ved denne overvejelse væsentligt
at skelne mellem tildeling af koncession og
drift af en ny tv-kanal. Dog må det understre-
ges, at der vil være en vis forskel på, om en ny
kanal oprettes ved lov, eller om man arbejder
med et tilladelsessystem. I det sidste tilfælde
behøver forskrifterne for kanalen ikke at være
for detaljerede.

Selvstændig ledelse
De anførte betragtninger sigter først og

fremmest på at få etableret ledelsen af en ny
kanal. Man kan da tænke sig, at der på fast-
satte betingelser gives en institution med en
talmæssigt begrænset bestyrelse koncession til
at drive en ny kanal. Ministeren udpeger denne
bestyrelse på åremål, men det er derefter besty-
relsen, der afgør, hvem der skal fylde kanalen,
og hvad den skal indeholde.

Det er for ideen i denne konstruktion væ-
sentligt, at bestyrelsen ikke bliver for stor, og
at den får frihed til at lede kanalen administra-
tivt og programmæssigt. Den kan sammensæt-
tes efter indstilling fra relevante organisatio-
ner, f.eks. med tilknytning til kultur (andre
medier, teater, sport etc.), undervisning, ud-
dannelse og folkeoplysning, men der kan og
skal ikke tilstræbes repræsentativitet. Ønsker
man en sådan større bredde ind i systemet, kan
det højst ske i form af et repræsentantskab,
hvis virksomhed må begrænses til at godkende
retningslinier for økonomi og programvirk-
somhed og efterfølgende drøfte denne virk-
somhed.

Det videre perspektiv
Ser man lidt videre frem end til oprettelsen

af en enkelt ny, landsdækkende kanal, tegner
problemerne om koncession sig noget anderle-
des. Dette videre perspektiv har kort været
berørt i kommissionens overvejelser.

Tænker man sig en fremtid med flere sende-
muligheder via kabel på forskellige niveauer (i
regioner, større byområder etc), kan man en-
ten afstå fra reguleringer, eller man kan give
koncessioner, muligvis på differentierede vil-
kår. I en sådan situation bliver koncessions-
givningen et væsentligt problem, og det må
drøftes, om styringen af det samlede radio/tv-
område skal ligge hos ministeren eller i et
særligt organ.

Kommissionens drøftelser har afspejlet den
holdning, at dette mere vidtgående spørgsmål
ikke nødvendigvis behøver at afklares i forbin-
delse med en beslutning om et tv-2. Men pro-
blemet vil rejse sig i takt med den videre
udvikling på området og bør derfor ikke forbi-
gås i forbindelse med overvejelsen af organisa-
tionen af et tv-2.

Når man frem til, at en sådan overordnet
styring af det samlede tv-udbud er ønskelig,
aktualiseres også Danmarks Radios stilling til
et sådant system. Skal dens virksomhed ind-
passes under en samlet ledelse, og hvilke kon-
sekvenser vil man i givet fald tage for styringen
af Danmarks Radio?

Mediekommissionen har som nævnt ikke vil-
let tage hele dette problemområde op i denne
betænknings sammenhæng. Det hører hjemme
i en mere principbetonet, overordnet behand-
ling af fremtidens radio/tv-struktur. Men for de
medlemmer, der lægger vægt på den størst
mulige uafhængighed i ledelsen af radio- og
fjernsynsvirksomhed, har det været væsentligt
at påpege, at man ved organiseringen af et nyt
tv-2 har mulighed for at afprøve muligheder,
som kan vise sig værdifulde ved en fremtidig
samlet planlægning på radio/tv-området.

Som det vil fremgå af dette kapitel, kan et
tv-2 uden for Danmarks Radio med en anden
ledelses-struktur tænkes opbygget på forskellig
måde i praksis. Der vil, hvis disse tanker føl-
ges, opstå en situation med to forskelligt sty-
rede institutioner. Konkurrencemomentet vil
understreges både organisatorisk og program-
mæssigt. De mulige konsekvenser med hensyn
til de to institutioners forpligtelser og vilkår
samt med hensyn til de konkurrencevilkår, der
skabes, vil blive drøftet i det følgende.
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Et fælles klageorgan
Som et fælles element i et sådant organisa-

tionssystem vil det være rimeligt at regne med
en fælles ordning af adgangen til klager over
udsendelser, til berigtigelse etc. Set fra seerens
synspunkt vil klage over behandlingen i tv
være det samme problem, enten det gælder den
ene eller den anden kanal. Det må desuden
være rimeligt, at klager behandles efter de
samme regler og rutiner, uafhængigt af den
kanal, der konkret klages over. Der kan her
paralleliseres med, at dagspressens etiske nævn
principielt er fælles for alle dagblade, selv om
ikke alle har tilsluttet sig nævnet.

Der har i mediekommissionen været enig-
hed om dette synspunkt. Det er i øvrigt kom-
missionens hensigt at tage problemerne om-
kring adgang til klage og berigtigelse op i en
bredere sammenhæng, hvor alle medier ind-
drages.

VIII.7.3.2 Entreprisetanken
Ved siden af disse overordnede organisa-

tions- og styringsplaner har kommissionen
drøftet et væsentligt strukturproblem i forbin-
delse med oprettelsen af en ny kanal. Der har
været udbredt tilslutning til den tanke, at en ny
kanal ikke skal opbygges med omfattende egen
teknisk udrustning, teknisk stab etc.

Som man vil se flere steder i betænkningen,
er både fortalerne for et tv-2 inden for Dan-
marks Radio, tilhængerne af en uforandret
situation med kun én kanal og dem, der går ind
for et tv-2 uden for Danmarks Radio, tilhæn-
gere af, at så mange produktions-miljøer som
muligt aktiveres til produktion af tv. Det sker
allerede i dag via Danmarks Radios indkøb af
produktioner, og i planen for et tv-2 i Dan-
marks Radio regnes med, at halvdelen af den
danske produktion skal købes uden for huset.

Økonomisk vurdering
Mange af kommissionens medlemmer har

ytret den opfattelse, at en entreprise-kanal,
dvs. en kanal, der baseres på indkøbt stof ••• og
stof, produceret i samarbejde med andre - må
forventes at få lavere programomkostninger.
Det er dog tidligere anført, at også entreprise-
produktion vil have relativt høje omkostnin-
ger, (jfr. s. 86). En vis besparelse kan ligge i

administrationen, men næppe i programpro-
duktionen. Men ved siden af dette økonomiske
argument er fremført andre synspunkter.

Organisatorisk vurdering
For det første er der peget på, at man derved

undgår at opbygge en ny stor institution som
Danmarks Radio, hvis størrelse nødvendiggør
et tungt bureaukrati. Idealet er den mindst
mulige teknik og en koncentration om pro-
gramredaktioner, hvis opgave er at skaffe pro-
grammer, ikke uden videre at producere dem. I
den forbindelse er også nævnt, at visse stofom-
råder kan udliciteres til faste program-leveran-
dører for kortere eller længere tid. Den mulig-
hed er også nævnt, at kanalens sendetid kan
lægges ud til flere selskaber under ansvar af
kanalens bestyrelse og daglige ledelse.

Det er næppe realistisk at forestille sig, at et
tv-2 kan opbygges helt uden egen teknik. Mini-
mum vil være det nødvendige udstyr til pro-
gramafviklingen, men der må givetvis regnes
med flere faciliteter både til studie- og uden-
dørsproduktioner. I praksis vil dette afhænge
af, hvordan man beslutter at forpligte og op-
bygge kanalen. Men kodeordene for dem, der
støtter entreprise-tanken, er smidighed og
åbenhed over for mange produktionsmiljøer.

Omfanget af entrepriseprincippet
Omfanget af entrepriseprincippet har været

diskuteret. Flere har ment, at det skal gennem-
føres så konsekvent som muligt. Kanalens
egne faciliteter bør i princippet kun indrettes
til programafviklingen, mens al anden produk-
tion lægges ud. Også nyhedsudsendelserne bør
udliciteres, og det må va^re muligt her at ind-
drage dagspressen.

Andre har den opfattelse, at også en entre-
prisekanal bør have en vis egenproduktion.
Der er talt om, at op til halvdelen helst skal
forestås af kanalen. Begrundelsen herfor er, at
skal en sådan kanal kunne klare sig, må der
omkring den være et stabilt kreativt miljø, og
det forudsætter egenproduktion.

Der er også ytret betænkelighed ved at
lægge nyhedsudsendelserne uden for kanalen.
Der er peget på, at ved nyhedsudsendelser skal
ansvarsforholdet være klart og utvetydigt, og
derfor må de fastholdes i kanalen. Andre ak-
tualitets- og faktaprogrammer kan derimod
lægges ud i entreprise.
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Hovedformålet
Hovedmålet for alle tilhængerne af entrepri-

setanken er imidlertid: at stimulere og samti-
dig udnytte væksten i danske produktionsmil-
jøer. Video-mediets fremgang, forsøg med
fjernsyn regionalt og lokalt, den eksisterende
filmindustris samarbejde med Danmarks Ra-
dio og flere andre faktorer har allerede været
inspiration for flere nye produktionssteder.
Denne udvikling må formodes at fortsætte og
bør i videst muligt omfang fremmes, fordi man
derved arbejder i retning af at styrke dansk
kulturproduktion bredt ved hjælp af fjernsy-
net.

Ønsket om en øget benyttelse af entreprise-
formen tager derfor sigte både mod den direkte
programproduktion til tv-kanalen og til en
bredere stimulering af arbejde med billedmedi-
erne. I den forbindelse er peget på, at via en
entreprisekanal kan også produktioner fra
Danmarks Radio bringes i tv-2 i det omfang,
Danmarks Radio vil producere og afsætte
dem. For mange i kommissionen er det en
fremgangsmåde, de finder formålstjenlig for at
opnå dels en god samlet udnyttelse af landets
tv-ressourcer, dels en stimulans til nytænkning
både programmæssigt og økonomisk.

Opbrydning af Danmarks Radio
En mere radikal fremgangsmåde ville i fort-

sættelse af denne tankegang være at bryde
Danmarks Radio op, så de tekniske funktioner
udskiltes i et særligt selskab, der kunne sælge
kapacitet til Danmarks Radio, til en ny kanal
og eventuelt også til andre producenter. For-
slaget er fremsat i det liberale principforslag og
har også været lagt frem til diskussion af
medlemmer af mediekommissionen.

Det er dog blevet mødt med det argument,
at det vil være et så vidtrækkende indgreb i
Danmarks Radios nuværende struktur, at det
ikke kan foretages uden en grundig analyse af
konsekvenserne. En sådan hører hjemme i en
gennemgang af Danmarks Radios problemer
og har ikke været mulig at foretage i forbin-
delse med denne drøftelse af et øget udbud af
dansk tv.

Det synspunkt blev dog fremført fra adskil-
lige sider, at det vil være væsentligt ikke at tage
skridt, som kan bortgrave fundamentet under
Danmarks Radios nuværende funktion som
offentlig kanal med et bredt tilbud af radio og

fjernsyn til alle licensbetalere. Derfor må ind-
greb med omfattende konsekvenser på dette
område nøje overvejes, før de iværksættes.

VIII.7.4 Kanalkonkurrence
Når man vil tilrettelægge en udvidelse af det

danske tv-tilbud gennem åbning af endnu en
landsdækkende kanal, er der en række hoved-
begreber, man må forholde sig til: Konkur-
rence, valgmuligheder, alsidighed, supple-
ment. Disse ord refererer alle til delvis de
samme fænomener, som igen er karakteristiske
for den situation, der opstår, når man går fra
én til flere kanaler.

Konkurrence/forpligtelser/valgmuligheder
Mængden af tv-muligheder øges derved i det

omfang, sendetiden udvides. Men effekten vil
være forskellig alt efter, hvordan den eller de
nye kanaler indrettes. Man kan få mere af det,
man allerede har, og det giver reelt ikke seerne
flere valgmuligheder. Vil man opnå reelle valg-
muligheder og derved et supplement til det
eksisterende tilbud, må man gribe regulerende
ind. Omfanget af indgreb kan imidlertid i høj
grad diskuteres.

Konkurrence mellem kanalerne fører ikke
uden videre af sig selv til et mere varieret
supplement til det fjernsyn, man allerede har.
Konkurrence mellem en ny tv-kanal og Dan-
marks Radios program har naturligvis positive
sider programpolitisk samt formentlig også
økonomisk og organisatorisk. Konkurrence
om seernes interesse kan føre til en øget kvali-
tet i programmerne for at fastholde seerne.

Men det er ikke givet, at dette bliver effek-
ten. Konkurrence kan også føre til en populari-
sering for at tækkes seerne. Det kan betyde, at
en ny kanal, som uden særlige forpligtelser
alene søger at nå store seertal, tvinger også den
eksisterende kanal med alsidigheds- og minori-
tetsforpligtelser til at sænke niveauet og møde
underholdning med underholdning, sport med
sport osv.

Det er en situation, som opstod i Storbritan-
nien, da det reklamefinansierede ITV introdu-
ceredes, til trods i øvrigt for at ITV var pålagt
de samme forpligtelser som BBC. Det viste sig,
at BBC var ved at blive presset bort fra sit eget
ideal af offentlig programvirksomhed, og først
med udvidelsen med endnu en kanal nåede
BBC en gunstigere balance.
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Da to-kanal-systemet indførtes i Sveriges
Radio 1969, fik begge programmer også her i
princippet samme forpligtelser, og man til-
stræbte, at konkurrencen og publikums valg-
frihed blev tilgodeset ved, at man i den bedste
sendetid skulle kunne vælge mellem et seriøst
('tungt') program i den ene kanal og et let i den
anden. Information blev f.eks. sat op imod
underholdning.

I og for sig var den grundlæggende inten-
tion, at publikum helst ikke skulle bortvælge
det seriøse, informative programtilbud. Men
den valgte 'kontrapunktiske' opbygning med-
førte, at dette netop skete. Seertallene på
mange informative programmer faldt. Resul-
tatet blev, at principperne for koordination
mellem programmerne ændredes, og det ren-
dyrkede kontrastprincip anvendes ikke mere i
Sveriges Radio.

Disse eksempler viser lidt af den problema-
tik, man stilles overfor, når en ny kanal intro-
duceres. Adskillige i kommissionen har følt sig
tiltalt af tanken om at prioritere konkurrence-
momentet højt og ønsker et system, hvor det i
så høj grad som muligt er publikums ønsker,
der afgør tv-udbuddets indhold. Et sådant sy-
stem forudsætter meget lidt - om overhovedet
nogen - regulering.

Et sådant system forudsætter imidlertid nok
også, hvis det skal realiseres fuldt ud, et bety-
deligt kanalantal, der sikrer bred adgang til at
sende tv og dermed mange valgmuligheder for
publikum. Foreløbig er der kun tale om at
etablere en enkelt ny, landsdækkende kanal, og
hverken de økonomiske eller de intellektuelle
ressourcer i dette land tillader formentlig indtil
videre at stræbe meget længere, hvad egentligt
landsdækkende fjernsyn angår.

Desuden må en sådan kanal benytte de fre-
kvenser for æterspredning, der kontrolleres af
det offentlige. Det er for mange i kommissionen
en selvfølge, at det danske publikum, som det
hidtil har været tilfældet, via Danmarks Radios
udsendelser har et krav på, at disse frekvenser
bruges til at stille et alsidigt, balanceret infor-
mations- og kulturtilbud til rådighed.

Alt dette har fastholdt en betydelig del af
kommissionens medlemmer på den opfattelse,
at der må fastlægges overordnede bestemmel-
ser for kanalernes programforpligtelser, så
også en ny kanal forpligtes, og at en eller anden
form for balance mellem kanalerne overvejes.

Dette hænger sammen med, at for en bety-
delig del af kommissionens medlemmer er øn-
sket ikke blot at få mere fjernsyn og liberalisere
adgangen til at sende. Man vil med en ny
landsdækkende kanal nå bestemte kulturpoli-
tiske mål, som det er omtalt s. 81. Man vil
fremme valgmulighederne, alsidigheden og
bredden i udbuddet af dansk tv.

Supplementskanal
Det kan føre til forskellige synspunkter på

den 'programfilosofi', der bør tillempes i for-
bindelse med oprettelse af en ny kanal. Det er
fremhævet fra mange sider, at der derved bli-
ver mere plads til programmer, som dels retter
sig mod mindre seergrupper, dels bliver mere
specielle, dels kan gå mere i dybden, end det er
tilfældet, når en enkelt kanal skal dække alle
behov. Muligheden for de såkaldt smalle pro-
grammer øges.

Spørgsmålet er så, om en ny kanal fortrins-
vis skal opfattes som et supplement til den
eksisterende 'brede' kanal. Det vil sige, at den
nye kanal skal løse de mere specielle opgaver,
den alment forpligtede kanal i et vist omfang
må forsømme. En ny kanal bliver på den måde
reelt en supplements-kanal og må regne med
beskedne seer-tal.

Modellen kendes fra udlandet. I England er
BBC's andet program og den nye Channel 4 i
ITV eksempler på kanaler, der bringer special-
programmer, mere omfattende og dybtgående
informations- og nyhedsprogrammer, eksperi-
menterende musik og drama osv. Det tredie
program i Vesttyskland fungerer efter lignende
retningslinier, og lejlighedsvis gentages pro-
grammer, der er blevet vel modtaget i program
3, på ARD's kanal 1.

Der har dog i kommissionen været skepsis
over for tanken om at opbygge en ny dansk
kanal som en decideret supplements-kanal
med snævre målgrupper. I de nævnte lande
findes i forvejen flere kanaler med et bredt
sammensat udbud, og det giver, sammen med
landenes befolkningstal, et helt andet grundlag
end i Danmark for at drive en mere specialise-
ret kanal. Helt enkelt må man betvivle, at
publikum vil være parat til i tilstrækkeligt
omfang at betale for en sådan kanal, enten så
den ene eller anden finansieringsform anven-
des.

Desuden vil en supplementskanal ikke med-
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virke til at realisere en af de målsætninger, der
prioriteres højt af de fleste i kommissionen: At
øge seernes valgmuligheder på det samlede
danske programudbud og give flere indfalds-
vinkler på større dele af tv-tilbuddet. Alsidig-
hed og mangfoldighed skabes ikke blot som et
tillæg til det bestående, men ved at udnytte
konkurrencen til at øge kvaliteten og fremme
kreativiteten på alle program-områder.

Alsidighed i hele udbuddet
Hvis målet er mangfoldighed, alsidighed og

emnemæssig bredde, nås dette mål bedst med
en kombination af udvidelse af sendetiden og
etablering af en yderligere kanal. Men begge
kanaler må i så fald opfylde kravet om alsidig-
hed, balance og upartiskhed, således at dette
bliver en forpligtelse for hele programudbud-
det.

Det medfører igen, at programfilosofien
stort set bør være identisk for begge kanalerne.
Mulighederne for at give en bred og specialise-
ret dækning øges, men bredden må være den
samme i begge kanaler, selv om de hver for sig
kan søge deres egen profil.

I forbindelse med de svenske overvejelser
over radio og tv's fremtid i betænkningen 'Ra-
dio och tv 1978-1985' (SOU 1977:19) fremhæ-
ves, at dobbelt overvågning af en række kultur-
områder er både nødvendig og ønskværdig for
at opnå mangfoldighed. Som eksempler næv-
nes først og fremmest områder, som er vigtige
for den frie politiske og kulturelle meningsdan-
nelse. Principperne om en udstrakt ytringsfri-
hed og ret til information er her afgørende.
Blandt disse områder understreges nyheder,
politik, samfundsspørgsmål, teater, og man
kunne tilføje adskilligt flere kulturområder.

I mediekommissionen er tilsvarende syns-
punkter fremhævet, og det er fra mange sider
betonet, at skal man fremme alsidigheden på
disse felter, må kanalerne have samme forplig-
telser. Men derved rejses spørgsmålet om sam-
og modspillet mellem kanalerne. Skal det ko-
ordineres? Hvis svaret er ja, hvordan sikres det
da, at koordineringen ikke tager de positive
incitamenter ud af kanalkonkurrencen?

Koordinering
Det sidste har ført til, at nogle medlemmer

af kommissionen har ment, at en koordinering
ikke må formaliseres. Den skal, er det sagt,

sikres gennem organisationen af de to kanal-
ledelser. Opbygning af og bemanding af dem
skal sikre, at det samlede udbud over tid koor-
dineres til at give den samlede bredde og ba-
lance, der er foreskrevet. Et egentligt koordi-
neringsorgan finder man farligt, fordi det vil
tendere mod en fælles overordnet styring, som
netop ikke er tilsigtet.

Andre har peget på, at en vis koordinering er
både nødvendig og ønskelig. En del erfaringer
fra andre lande taler i den retning. Det gælder
for så vidt også de første britiske erfaringer, der
er refereret ovenfor, indtil systemet udvidedes
med ekstrakanaler.

I Vesttyskland har der siden ZDF begyndte
sine udsendelser i 1963, eksisteret et koordine-
ringsudvalg kanalerne imellem. Udvalgets ind-
flydelse har været begrænset, men det har dog
sikret en vis overenskomst om programlægnin-
gen og pålagt radiofonierne at bygge program-
mernes tidsskema op, så der kan veksles fra
kanal til kanal uden alt for store brud i pro-
grammernes sammenhæng.

I starten herskede en kølig og heftig kanal-
konkurrence i Vesttyskland, men den er efter-
hånden afløst af et professionelt sagligt samar-
bejde, som tydeligt har bremset kapløbet om
publikums gunst og har tilladt kanalerne i
gensidig forståelse at dele de tidspunkter på de
forskellige ugedage, hvor seertallene kan for-
udses at være store.

Koordineringsudvalgets betydning har tilsy-
neladende ikke ligget i en direkte regulering af
forholdet mellem de to kanaler, men i det
gensidige klima af forståelse, der er skabt mel-
lem dem. Hertil har sluttet sig direkte samar-
bejde med hensyn til visse programtyper og på
det tekniske område.

Samarbejdet begyndte med fælles dækning
og deling af stoffet fra de olympiske lege.
Senere fulgtes det op af aftaler om deling af
dækningen af store sportsbegivenheder, af di-
rekte parlamentstransmissioner etc. Også i for-
holdet til filmbranchen har de to kanaler gået
hånd i hånd, og introduktionen af farve-tv
skete uden indbyrdes konkurrence. Teknisk er
der hele tiden samarbejdet, og fra 1969 har der
eksisteret en fælles enhed til fordeling af trans-
missionsvogne og andet mobilt produktions-
udstyr, som er samlet i én pulje for at opnå den
mest effektive udnyttelse.

I Sverige, hvor konkurrencen foregår inden
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for samme system, har man som allerede be-
rørt indset, at en rendyrket konkurrence giver
færre muligheder for en emnemæssigt bredde
og dækning. Derfor foreslog Radioutrednin-
gen i 1977 en vis 'samplanering'. Der peges på
stofområder, hvor der burde være fælles plan-
lægning, og andre hvor konkurrencen burde
udvikle sig. Desuden påpeges det hensigtsmæs-
sige i at koordinere sendetider og søge at
dække et større udsnit af dagen med udsendel-
ser.

Disse erfaringer har for mange i kommissio-
nen støttet det synspunkt, at en vis koordine-
ring mellem kanalerne er ønskelig. En del af
denne koordinering vil formentlig komme af
sig selv, bl.a. på det tekniske område. Andre
dele må imidlertid fremmes mere direkte, hvis
man vil opnå et tilstrækkeligt kulturpolitisk
udbytte af at åbne nye sendemuligheder på
landsplan.

Koordinering som princip
Dog er der fra mange sider i kommissionen

fremført store betænkeligheder ved en koordi-
nering, der let kan blive så rigoristisk, at forde-
lene ved konkurrencen elimineres. Derfor er
det fremhævet, at koordineringen ikke bør
foretages af et organ uden for tv-organisatio-
nerne, men af de ansvarlige ledere af kana-
lerne. Koordineringen skal fastlægges som et
princip, men der bør ikke gives regler for dem.

Konkurrence på teknik og sendetid kan
uden skade reguleres. Derudover bør konkur-
rencen have mulighed for at udvikle sig i form
af god programvirksomhed, og det kan bedst
ske gennem kanalernes egen frie vurdering af
balance og kvalitet i programmerne.

Under alle omstændigheder må man kon-
kret tage stilling til, om man ønsker en koordi-
nering mellem kanalerne, og hvordan man vil
indrette dem. Af svarene på disse spørgsmål
afhænger i betydelig udstrækning, hvad man
kan opnå med åbningen af en ny kanal. Desu-
den er det åbenbart, at man derved må ind-
drage Danmarks Radio i overvejelserne.

VIII.7.5 Kvalitetsbegrebet
I debatten om et tv-2 har ønsket om at øge

både mængden og kvaliteten af dansk fjernsyn
været fremherskende. Begrebet kvalitet har
derfor spillet en så central rolle i mediekom-

missionens drøftelser, at overvejelserne herom
kort bør resumeres.

Den kvalitet, man vil fremme med øget tv-
tid og dermed flere ressourcer til fjernsynet, er
ikke uden videre en kvalitet, der måles på
højere seertal. Det siger sig selv alene af den
grund, at to kanaler vil betyde, at de hver for
sig vil få lavere seertal end den nuværende ene
kanal.

Som flere gange fremhævet, vil man med en
ny kanal skabe større valgfrihed og dermed
også mulighed for at nå større dele af publikum
samtidigt med forskellige programmer. Publi-
kum er ikke en enhed. Målet kan følgelig ikke
være at nå et større publikum med hvert pro-
gram, men at give seerne en bedre service og at
nå nye grupper.

Det må understreges, at hensigten ikke er at
presse publikum ind i et bestemt varieret og
alsidigt programvalg. Målet er et andet: at
sikre tilstedeværelsen af et alsidigt dansk til-
bud af programmer med valgmuligheder ved
siden af alle de andre tilbud, der kommer.

Man kan ikke regne med, at de potentielle
valgmuligheder også af seerne udnyttes til et
alsidigt valg. De øgede valgmuligheder gør det
lettere for den enkelte seer at vælge mere
ensidigt. Erfaringerne fra andre lande tyder på,
at denne mulighed udnyttes.

Det gælder også konkurrencen på nyheds-
området. Den garanterer ikke, at hver enkelt
seer kommer til at se en sag fra flere sider. Den
giver mulighed for i stedet at vælge at blive på
den kanal og holde sig til nyhederne fra den
redaktion, man sympatiserer mest med.

Men uden de potentielle valgmuligheder,
eksisterer heller ikke de reelle, som må være en
selvfølge i et demokratisk samfund. Derfor må
man fremme valgmulighederne gennem en
konkurrence, som også vil spores af den, der
foretager et ensidigt udvalg.

Kvalitet betyder derfor også at gøre pro-
grammerne professionelt gode så de bliver at-
traktive, at gøre dem originale og spontane.
Hertil hører, at programmerne er tilgængelige,
så hovedhensigten med tv-produktioner virke-
lig nås: At give information og oplevelser til
flest mulige.

Store dele af den nuværende fjernsynspro-
duktion opfylder de kvalitetskrav, der med
rimelighed kan stilles. Det er den linie, en
betydelig del af kommissionen ønsker fortsat
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med den ændring, at ønsket om at maksimere
seertallet ikke behøver at være så påtrængende
i et to-kanal-system. Desuden vil man udvide
mulighederne for at vælge imellem flere kvali-
tets-programmer.

Oplevelsens kvalitet
Under kommissionens drøftelser er dette

formuleret på den måde, at vigtigere end seer-
tal er gennemslagskraften af det enkelte pro-
gram. Det vil sige kvaliteten af seernes ople-
velse. Det er væsentligere at øge den enkeltes
følelse af udbytte af programmerne, enten det
er information eller oplevelse af underhold-
ning, end at øge tidsforbruget af tv. Når seerne
stilles i en valgsituation, vil dette blive mere og
mere afgørende for, om de kan fastholdes på
danske programmer.

Kravet om kvalitet gælder alle programfor-
mer, og det er trukket specielt frem her, fordi
kravet om kvalitet er en hovedgrund til, at et
tv-2 vil få de betydelige program-omkostnin-
ger, der er omtalt ovenfor (s. 85 ff). Det vil
være relativt billigt at fylde en kanal med
indkøbte serier og andre udenlandske pro-
grammer. Men en målsætning, der hedder
mere dansk kvalitetsfjernsyn kræver økonomi-
ske midler. Alle de elementer, der indgår i
begrebet kvalitet, forudsætter økonomiske res-
sourcer.

Desuden er det fremhævet, at kvalitet også
har at gøre med bevægelighed og kreativitet.
Derfor fremmes kvalitet af organisationsfor-
mer, som ikke er for stramme. Der må være
bevægelighed mellem medierne, mellem re-
daktionerne, mellem kanalerne, mellem regio-
nale og centrale miljøer, og bevægeligheden
må omfatte både personer og ideer. Derfor har
både regionaliseringsmulighederne (se neden-
for) og entreprisetanken, der vil skabe samar-
bejde mellem tv-kanalerne og kreative kræfter,
både selskaber og enkeltpersoner uden for ka-
nalerne, i høj grad at gøre med ønsket om
kvalitetsforbedring.

VIII.7.6 Regionalisering
Et vigtigt og nyt element i forhold til tidli-

gere i debatten om et tv-2 er muligheden for
regionalisering. Hermed tænkes dels på mulig-
heden for at sende tv i udvalgte regioner, dels
på at regionale indslag bringes i de landsdæk-

kende kanaler. Danmarks Radio har i 1983
begyndt et to-årigt forsøg med regionalt fjern-
syn i Syd- og Sønderjylland. Dette forsøg føl-
ges op med forskning, så der ved dets afslut-
ning foretages en evaluering af det.

Den plan, der i givet fald skal følges for
opbygningen af et jordsendenet for et tv-2, vil
give de tekniske muligheder for en regionalise-
ring. Man vil stort set kunne komme til at
sende til de enkelte amter hver for sig (jfr. s.
23).

Der har i kommissionen været bred enighed
om, at muligheden for regionalisering må vur-
deres positivt, og at den bør udnyttes i det
omfang, det er økonomisk og programmæssigt
rimeligt. Der har desuden været enighed om,
at begrebet en region ikke er entydigt, og at det
kan være vanskeligt præcist at angive regioner,
der i Danmark hænger befolkningsmæssigt og
interessemæssigt så tæt sammen, at de kan
siges at udgøre en tv-region.

Antallet af regioner
Man har peget på, at der højst kan være tale

om 6-8 regioner, og der er forsøgsvis nævnt:
Syd- og Sønderjylland, Midtjylland, Nordjyl-
land (evt. Vestjylland), Fyn med omliggende
øer, Sjælland med Møn og Lolland-Falster.
Hertil kommer hovedstadsområdet og Born-
holm, hvor Bornholm klart har sit særpræg,
mens hovedstadsområdet med den meget store
befolkningskoncentration kan være vanskeligt
at placere i skæringspunktet mellem det lands-
dækkende og det regionale. Andre har ment, at
der ikke kan opereres med mere end 3-4 regio-
ner i Danmark. Og det er endda sagt, at der i
virkeligheden kun findes to entydige regioner:
Hovedstadsområdet og resten af landet.

Under alle omstændigheder bliver der (når
bortses fra hovedstadsregionen) tale om meget
små områder. Det vil give store økonomiske
problemer, hvis man vil i gang med egentligt
regionalt fjernsyn. Omkostningerne ved tv-
produktion er meget store, og de bliver eks-
tremt forstørret, når der samtidig skal sendes i
flere regioner.

Der skal regnes med produktionsomkost-
ninger i alle berørte regioner, men der dækkes
kun det samme udsnit af den samlede sendetid.
Det vil sige, at omkostningerne pr. sendetime
skal ganges med antallet af sendende regioner.
Ovenfor (s. 87) er i et regneeksempel vist,
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hvordan driftsudgifterne forøges, hvis man vil
sende regionalt i 4 regioner med hver 100 timer
årlig egenproduktion.

Betænkelighed ved regionalt netværk
Alene dette økonomiske ræsonnement har

ført mange i kommissionen til den opfattelse,
at det ikke er realistisk at forestille sig en kanal
2 opbygget som et netværk af regionale statio-
ner, der dels sender regionalt, dels bidrager til
et landsdækkende program. De store omkost-
ninger hindrer en sådan løsning under de givne
forhold, og man må gå andre veje for at tilgo-
dese regionale behov og udnytte regionale mu-
ligheder.

Som nævnt vil det syd- og sønderjyske for-
søg med regionalt fjernsyn være afsluttet om to
år. Man vil da forhåbentlig kunne udnytte
erfaringer derfra som vejledning for, hvordan
man skal tilrettelægge udnyttelsen af de regio-
nale muligheder.

Det vil være afgørende at skabe mulighed
for at stimulere kreative kræfter og talenter
regionalt for at få dem med i tv-produktionen.
Det må forudsætte, at et øget tv-udbud bl.a.
bruges til at øge stofmængden fra de enkelte
regioner. Det ligger også klart i forlængelse af
den overordnede målsætning for den samlede
indsats: at aktivisere potentielle danske kultur-
muligheder.

Regionaliseringen bør derfor efter denne op-
fattelse ikke tabes af syne, selv om den af
økonomiske grunde ikke kan blive obligatorisk
fra starten. Det væsentlige er derfor, at man
ikke blot teknisk, men også i kravene til en ny
kanal fastholder regionaliseringsmulighe-
derne. De kan så udnyttes i takt med, at
økonomiske og andre vilkår gør det muligt.
Med de tekniske muligheder, der kommer til at
foreligge, vil der være rige muligheder for at
eksperimentere sig frem til de optimale former
for regional tv-virksomhed i samspil med de
muligheder, der åbner sig for regionalt og
lokalt fjernsyn over kabelnet.

Regionalisering som basis for tv-2
Andre i kommissionen har taget andre kon-

sekvenser af regionaliseringsmulighederne. De
anbefaler, at man etablerer det foreslåede sen-
dernet med regionaliseringsmuligheder og så
begynder ude i regionerne. F.eks. kan man give
amtsrådene og andre, her tænkes først og frem-

mest på den stedlige dagspresse, adgang til at
sende. Finansieringen kan baseres på en licens,
opkrævet af amterne, og på andre finansie-
ringsformer som abonnement og/eller re-
klame.

Til grund for denne opfattelse ligger ønsket
om at løse to af hovedproblemerne ved at få sat
en ny kanal i gang. For det første vil man
komme i gang der, hvor ønsket om mere dansk
tv er så stærkt, at der er vilje til at betale det.
For det andet kan man rent faktisk komme i
gang uden de meget store omkostninger til et
landsdækkende program. Et sådant program
kan etableres, efterhånden som flere regioner
begynder at sende og har tilstrækkeligt mange
programmer af almen interesse, som kan gå ud
til de andre regioner. Netværket bygges på
denne måde op nedefra og bygges ud i takt med
interessen og den økonomiske offervilje.

Vægten er her ikke lagt på de landsdæk-
kende muligheder i første omgang. Tilhæn-
gerne af denne model har understreget, at
denne vægtfordeling til fordel for det regionale
sker med hensigt. De fremhæver, at hvis man
med en ny kanal skal nå nogle af de mål, man
sætter for den medie- og kulturpolitiske ind-
sats i forhold til udenlandsk fjernsyn, må den i
gang hurtigst muligt. Tager man de udenland-
ske planer alvorligt, skal det være inden 1987.

Det kan kun nås, hvis man starter utraditio-
nelt og med et begrænset omkostningsniveau.
Man må etablere en institution, der politisk,
socialt og økonomisk er forankret i og vendt
mod lokale kulturinstitutioner. Dermed skabes
et forsvarsgrundlag for en del af licensen, og
man får et alternativ til det udenlandske, navn-
lig det vesttyske fjernsyn.

Hermed sigtes ikke snævert mod det lokale.
Lokalpolitik skal f.eks. ikke behandles i et
lokalt, men i et generelt perspektiv. Andre i
kommissionen har understreget, at netop det
lokale, herunder også det lokalpolitiske, har en
så høj interesseværdi i de pågældende områ-
der, at det er rimeligt også at bygge program-
mer op ud fra det lokale perspektiv.

Talentmassen
I forbindelse med problemerne om regiona-

lisering har kommissionen også drøftet, om det
overhovedet er realistisk at tro på, at der i
regionerne vil være talent og stof nok til blot
nogenlunde at fylde en regional sendetid. Det
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er i fortsættelse heraf hævdet, at det vil være et
begrænset antal programmer fra regionerne,
der vil være gode nok og navnlig af så almen
interesse, at de vil finde plads i en landsdæk-
kende kanal.

Hertil har andre påpeget, at erfaringerne
med regionalradio har vist noget andet. De har
vist, at der mediemæssigt kan etableres regio-
ner, når mediet først er der. Regionalradioerne
er velkomne i regionerne; de løser opgaver,
som potentielt ligger der, og de bidrager til
interessemæssigt og talentmæssigt at aktivere
lokal-områderne. Noget lignende ventes at ske
i kommende tv-regioner, og flere har fremhæ-
vet, at netop stimuleringen af talent-mulighe-
der bredt i landet er den vigtigste vej til at
skaffe mere dansk tv, som finder indgang hos
seerne.

Sammenfattende kan det på denne baggrund
siges, at der i kommissionen har været udbredt
støtte til den opfattelse, at regionaliseringsmu-
lighederne skal prøves og udnyttes. Det er
blevet opfattet som en særdeles positiv side ved
opbygningen af et nyt sendernet, at det er et
smidigt instrument til regionalt brug, og der
har været enighed om, at der derved åbnes for
perspektiver, som kan styrke de målsætninger,
man må stræbe mod ved en udvidelse af det
danske tv-udbud.

Dog er det fra dagspressens repræsentanter
udtalt, at en omfattende regional tv-virksom-
hed vil blive en kraftig konkurrent til lokalavi-
serne. Derfor må man i pressen være betænke-
lig ved en udstrakt regionalisering, medmindre
man får adgang til tv-mediet og kan bruge det i
samspil med den trykte presse.

VIII.7.7 Konsekvenser for Danmarks
Radio

Mediekommissionen har ikke med denne
delbetænkning sigtet mod en mere indgående
behandling af Danmarks Radios nuværende
og fremtidige situation. Det er imidlertid givet,
at Danmarks Radio vil påvirkes, hvis det be-
sluttes at oprette en ny kanal i konkurrence
med den bestående. På lidt længere sigt kan
der blive tale om følelige ændringer i vilkårene
for Danmarks Radios virksomhed, og i en
samlet, langsigtet radio/tv-politik må disse
ændringer inddrages. Behandlingen af disse
problemer vil være led i kommissionens videre
arbejde.

Hovedgrunden til, at Danmarks Radios si-
tuation også i et vist omfang er trukket ind i en
række af overvejelserne om et nyt tv-2, er
ønsket hos mange i kommissionen om at be-
vare en central plads for Danmarks Radio i det
danske mediebillede. Man ønsker Danmarks
Radio opretholdt som en institution i offentlig-
hedens tjeneste, der stiller et alsidigt og balan-
ceret tilbud til rådighed for de danske seere.

Tilpasning af Danmarks Radio
Dermed er ikke sagt, at Danmarks Radio er

uforanderlig. Den må tilpasse sig det mønster,
der skabes på tv-området. En del af tilpasnin-
gen vil formentlig komme som en konsekvens
af, at monopolet brydes. Danmarks Radios
nuværende organisation og styring er i en vis
udstrækning bestemt af institutionens mono-
polstilling, og det må antages, at monopolets
bortfald vil udløse ændringer.

Nye frihedsgrader for et eventuelt tv-2 vil
smitte af på Danmarks Radios vilkår. Det vil
være rimeligt at antage, at organisationen
søges paralleliseret med den nye kanal, så der
opnås ensartede ledelsesformer i de to kanaler.
Det kan åbne muligheden for nye former for
forholdet mellem driftsledelsen og bestyrelsen
eller et tilsvarende organ.

Flere i kommissionen har peget på, at samti-
dig med, at de går ind for et tv-2, lægger de
afgørende vægt på at styrke Danmarks Radios
stilling som en uafhængig kulturinstitution. Et
led i denne styrkelse vil netop være, at der sker
ændringer, så bestyrelsesfunktioner og pro-
gramkritik klarere adskilles. Sådanne ændrin-
ger vil være en af forudsætningerne for, at
Danmarks Radio skal kunne klare sig.

Andre har peget på, at ændringerne vil pres-
ses frem af udviklingen, der er i gang. En ny tv-
situation med et tv-2 uden for Danmarks Ra-
dio og udfoldelse af en vifte af kabel-tv-mulig-
heder vil føre til, at organiseringen af radio og
tv som helhed må ny-struktureres. På blot lidt
længere sigt kommer man til at overveje, om
man vil arbejde med et koncessions-system for
hele kabel-området. Vælger man at gøre det,
må man organisere kontrollen med udnyttel-
sen af disse koncessioner.

Et organ med denne opgave behøver ikke at
falde sammen med det organ, der skal forestå
et tv-2. Men det vil være rimeligt, når vilkårene
for et tv-2 tilrettelægges, da at have opmærk-

117



somheden henledt på, at det offentlige tilsyn
med tv-koncessioner i fremtiden ikke blot vil
komme til at vedrøre et tv-2, men også andre
koncessions-områder. En sådan udvikling vil
få betydning for Danmarks Radios placering i
det samlede danske tv-mønster.

Kommissionen vil i sit videre arbejde tage
disse spørgsmål op i sammenhæng med en
behandling af både Danmarks Radio, en ny
kanal og kabel-tv. Allerede nu kan det imidler-
tid konstateres, at det er en udbredt opfattelse i
kommissionen, at sammenhængen i disse pro-
blemer ikke må føre til en ordning med et
overordnet super-radioråd. Det ville føre til, at
ensartethed i stedet for mangfoldighed kom-
mer til at præge mediebilledet.

Tanken om en udskillelse af Danmarks Ra-
dios teknik i et produktionsselskab har også
været fremlagt i denne debat. Det ville, hvis et
sådant selskab konkurrerede med filmselska-
ber, videoselskaber etc., være vejen til at skabe
lige konkurrence. Samtidig er det dog hævdet,
at oprettelsen af et sådant produktionsselskab
kan være med til at hæve priserne på tv-
produktionen, fordi selskabet forretningsmæs-
sigt skal skaffe sig et overskud. Hertil er sagt,
at i så fald må man finde andre organisatoriske
veje til at åbne Danmarks Radios teknik for
andre og dermed sikre en bedre udnyttelse af
den.

Konkurrencemomentet har desuden ført til
den overvejelse, at lydradioen kunne udskilles i
en særlig institution, så det alene er Danmarks
Radios tv-side, der skulle konkurrere på tv-
området. Denne overvejelse er dog kun marke-
ret i kommissionens overvejelser, fordi man
først og fremmest af tidsmæssige grunde ikke i
denne betænkning har behandlet lydradioens
problemer. Men det er klart, at i en organisato-
risk model skal også radioens plads vurderes.
Det understreger nødvendigheden af den sam-
lede behandling af radio/tv-problematikken,
som vil indgå i kommissionens afsluttende ar-
bejde.

Virkningen af en ny kanal
Virkningerne af en ny kanal på Danmarks

Radio vil naturligvis afhænge af, hvordan den
ny kanal indrettes og finansieres. Først og
fremmest vil en ny kanal betyde et fald i
Danmarks Radios seertal, fordi det danske
publikum nu vil fordele sig på to kanaler. Det

behøver ikke umiddelbart at have betydning,
fordi Danmarks Radio ikke skal finansieres i
forhold til sine seertal. Men indrettes en ny
kanal, så den kan dræne Danmarks Radio for
seere, er billedet et andet.

Det vil da blive vanskeligere at argumentere
for de nødvendige licens-midler, selv om bedre
ressourcer i virkeligheden er det, der kan æn-
dre en ugunstig konkurrence-situation. Kon-
kurrencevilkårene bliver derfor afgørende for,
hvordan det vil gå Danmarks Radio.

Tænker man sig, som det er foreslået af
nogle kommissionsmedlemmer, at Danmarks
Radio bevares som den eneste, landsdækkende
kanal med forpligtelse til alsidighed, balance
etc, mens alt andet tv frigives som abonne-
ments- og betalings-tv, vil det hurtigt stække
Danmarks Radios muligheder. Store under-
holdningsprogrammer, serier, sportsbegiven-
heder etc. vil blive solgt mod betaling, og disse
programmer kan så ikke bringes i Danmarks
Radio. Dels bliver de for dyre, dels er de
allerede set af for mange. Danmarks Radios
offentlige forpligtelse undergraves.

Det samme må forventes at ske, hvis et tv-2
stilles helt frit uden forpligtelser. Hvis man
derfor ønsker de forpligtelser, Danmarks Ra-
dio udfører, fastholdt enten i den eksisterende
kanal alene eller i det samlede, landsdækkende
danske tv-udbud, må man sikre en lige konkur-
rence ved at give de to kanaler ens vilkår.

Lige forpligtelser
En del af ligestillingen vil bestå i, at den nye

kanal får pålagt forpligtelser om alsidighed,
balance, kvalitet, egenproduktion o.lign. i stil
med Danmarks Radio. Men ligestilling kan
også føre til, at Danmarks Radio må have
ændret sit finansieringsgrundlag.

Det gælder, hvis en ny kanal skal finansieres
med en kombination af licensmidler med andre
indtægtsformer. Kun ved en finansiering af et
tv-2 helt med eller helt uden licensmidler, kan
man formentlig fastholde Danmarks Radio
som udelukkende licensfmansieret.

Disse betragtninger bygger på den forudsæt-
ning, at åbningen af et tv-2 har som hovedfor-
mål at øge udbuddet af dansk tv samt at sikre
alsidighed og større valgmuligheder i det dan-
ske programtilbud. Har man andre målsætnin-
ger, må man være opmærksom på, at de i
endnu højere grad kan svække Danmarks Ra-
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dios muligheder, selvom man måske i teorien
ønsker at fastholde den licensfinansierede ka-
nal med sine hidtidige forpligtelser. Derfor må
de mulige konsekvenser for Danmarks Radio
nøje overvejes i forbindelse med de tanker,
man måtte gøre sig med hensyn til nye former
for et dansk tv-udbud.

Et noget afvigende synspunkt på spørgsmå-
let om lige forpligtelser for de to kanaler har
også været fremført i kommissionen. Det byg-
ger på den forudsætning, at der skal sikres en
sammenhæng mellem publikums ønsker og
indholdet i kanalerne. Efter dette synspunkt er
det derfor rimeligt, at kanalernes økonomiske
grundlag - også Danmarks Radios - fastsættes i
forhold til seernes interesse for de to kanaler.

Licensen må efter dette synspunkt ikke brin-
ges til at fastlåse vilkårene for en enkelt kanal.
Der må findes veje til at fordele pengene efter
den interesse, der vises de to kanaler. Det vil
også - er det fremhævet - være rimeligt at
overføre ressourcer fra Danmarks Radio til en
ny kanal. Det vil, er det argumenteret, i praksis
være den bedste måde, hvorpå man effektivt og
med den nødvendige fart kan få en ny kanal i
gang.

Samtidig er fremhævet, at giver man en ny
kanal de samme forpligtelser, som Danmarks
Radio, og forudser man et meget højt timetal
dækket med udsendelser, er man godt på vej til
at gøre det umuligt at etablere en ny kanal.
Derfor må ambitionsniveauet sænkes. Det er
tilføjet, at konkurrencemomentet vil gå tabt,
hvis programprofilen i de to kanaler skal være
ens.

VIII.7.8 Modeller for et udvidet tv-
udbud

De synspunkter, der er formuleret under
kommissionens overvejelser, har taget form
ved behandlingen af forskellige modeller for
organiseringen af et tv-2 herhjemme. Et par af
mulighederne er omtalt mere udførligt i det
foregående: Tanken om at bibeholde det bestå-
ende system med én kanal og forslaget om
konsekvent at bygge et nyt tv-system op på de
regionale sendemuligheder.

En stor del af debatten har imidlertid bevæ-
get sig omkring muligheden af at etablere
endnu en landsdækkende tv-kanal i Danmark.
De kommissionsmedlemmer, der har interes-
seret sig for denne løsning, har derved også

markeret, at de ikke finder det tilstrækkeligt at
styrke Danmarks Radios ene kanal, og at de
tvivler på muligheden af at opnå de ønskede
kultur- og mediepolitiske resultater ved en
regional opbygning.

Endelig har nogle medlemmer fundet det
mest hensigtsmæssigt ikke at nøjes med at
drøfte et tv-2, men også at drage et tv-3 med
ind i overvejelserne. Senderudstyret til en tre-
die kanal vil kunne tilvejebringes for en merud-
gift på ca. 200 mio. kr., når sendernettet for et
tv-2 opbygges.

De pågældende medlemmer mener, at disse
muligheder bør udnyttes fra begyndelsen. Det
vil give fleksible muligheder for udvidelsen af
det danske tv-udbud, både regionalt og lands-
dækkende, og det vil give en langt bredere vifte
af tilbud i de kommende års konkurrence om
seernes opmærksomhed.

Sammenfattende skal det siges, at det også
for det følgende gælder, at der er tale om en
delbetænkning, som kun tager den del af tv-
problematikken op, som har at gøre med de
muligheder, der åbner sig, hvis man etablerer
sendemulighederne for et tv-2 - og eventuelt
også et tv-3. Der er drøftet principperne for
organisation og styring af en ny kanal, men i
praksis må disse principper sammenholdes
med, hvordan man i øvrigt vil tilrettelægge
radio- og tv-politikken.

Mediekommissionen arbejder videre med
disse ting i sammenhæng. En ændring af radio-
loven forudsætter en sådan samlet udredning
af spørgsmålene, som også mere detaljeret ind-
drager justeringer af Danmarks Radios styre-
form.

Det hindrer imidlertid ikke, at man uden at
afvente en sådan videre udredning kan tage
stilling til, om man vil bygge det sendernet,
som kan give mulighed for flere landsdæk-
kende tv-programmer. Man kan også træffe
beslutning om de grundlæggende principper
for indretningen af en ny kanal.

VIII.7.8.1 Tv-2 inden for Danmarks
Radio

En række kommissionsmedlemmer har fun-
det, at en udvidelse af det danske tv-udbud
med endnu en kanal bedst og billigst sker inden
for Danmarks Radio. Den model, der er frem-
lagt, kan skitsemæssigt opstilles således:
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Lovgivning:
Ikke ny lovgivning. Hvis reklamefinansie-

ring anvendes, skal der dog muligvis bestem-
melser herom i radioloven.

Organisation:
Fælles programdirektør for tv-1 og tv-2; en

kanalchef for hver af kanalerne. Begge kanaler
bygger på de eksisterende programafdelinger,
men i tv-2 oprettes en særlig 'Rapport-afde-
ling' med nyheder og aktualiteter.

Forpligtelser:
Danmarks Radios nuværende i henhold til

radioloven.
Sendefladerne opbygges koordineret og

'kontrapunktisk'.
Principielt samme programtyper i begge ka-

naler.

Sendetid:
Ca. 1500 timer, hvoraf 800 timer er egenpro-

duktion. Heraf ca. 400 timer entreprise-pro-
duktioner. Der sendes kl. 19-23.

R egionalisering:
Tv-2 kanalen bør muligvis på visse tider

sende regionalt i 3-4 regioner. Det forudsætter
bevillinger til en decentraliseret programvirk-
somhed.

Finansiering:
Licens, evt. suppleret med reklamefinansie-

ring.

Argumentationen for at lade et tv-2 ligge
inden for Danmarks Radio tager udgangs-
punkt i, at denne institution allerede har orga-
nisationen og en del af de produktionsfacilite-
ter, der skal til. Opbygningen af en ny, selv-
stændig organisation vil kræve en række
grundudgifter, som vil blive betydeligt højere,
end hvis man vælger at udbygge inden for
Danmarks Radio.

Her vil man dels kunne bemande de nuvæ-
rende produktions-faciliteter, så de kan udnyt-
tes maksimalt, dels kunne udbygge dem, så de
kan imødekomme det stigende krav om egen-
produktion og bearbejdning af fremmedpro-
duktion. Også en decentraliseret programvirk-
somhed kan etableres, og de samlede grund-
omkostninger vil blive relativt lave, fordi der

for en stor del er tale om en udbygning af
eksisterende faciliteter i Danmarks Radio.

Organisatorisk bygger forslaget på samme
model, som det britiske BBC. Øverste chef for
de to kanaler er en fælles programdirektør. De
to kanalers sendeflade redigeres af to kanalche-
fer. Derved etableres to afsætningsmuligheder
('indgange') for programafdelingernes tilbud
om udsendelsestyper.

A ktualitetsstoffet
Forslaget ændrer ikke den nuværende struk-

tur med programafdelinger i tv. Dog foreslås
det, at der på kanal 2 oprettes et dagligt rap-
port-program med nyheder og aktualitetsstof.
Derved brydes TV-Avisens monopol, og der
skaffes konkurrence på nyheds- og aktualitets-
stoffet.

Det nye aktualitetsprogram skal produceres
af en særlig afdeling med egen medarbejder-
stab og faciliteter. Afdelingen skal i sin opbyg-
ning tilstræbe at skabe sig en selvstændig pro-
gramprofil. Programmet skal sendes senere
end TV-Avisen. Derved udnyttes også forde-
len ved, at sluttidspunktet for de nyheder, der
kan medtages (dead-line), bliver senere.

Programprofil og finansiering
Den nye kanals programprofil skal være

stærkt varieret - principielt med tilbud af pro-
gramtyper af samme karakter som på tv-1. Det
kan- derfor ikke anbefales, at man søger at
rendyrke en kanalprofil af særligt underhol-
dende eller specifikt oplysende karakter - eller
med smalle programmer, sigtende mod mindre
målgrupper.

Derimod skal tv-1 og tv-2 redigeres koordi-
neret og i et vist omfang kontrapunktisk, dvs.
at stof af forskellig type sættes op mod hinan-
den i de to kanaler. Derved kan specifikke
målgruppers interesser og behov bedre end nu
tilgodeses ved samspillet mellem kanalernes
programtilbud.

For at stimulere programproduktionen og
udnytte flere indgange via andre produktions-
miljøer skal halvdelen af egenproduktionen til
tv-2 (ca. 400 timer) lægges ud i entreprise. Den
anden halvdel produceres på Danmarks Ra-
dios faciliteter. For at skaffe plads til det,
udvides entrepriseandelen af tv-l's egenpro-
duktion i forhold til i dag. Derved sker en
markant omlægning i det samlede udbud af
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forholdet mellem Danmarks Radios egenpro-
duktioner og entrepriseproduktioner.

Det øgede udbud og de høje krav om dansk
produktion vil naturligvis kræve økonomiske
ressourcer. Principielt foretrækker forslagets
tilhængere licensfinansiering, men slår den
ikke til, peges på en kombination af licens og
reklameindtægter. I så fald bør anvendes den
vesttyske model med reklamerne samlet i
blokke før den egentlige aftensendetid, fordi
det giver den bedste beskyttelse mod indfly-
delse for reklamerne på programlægningen.

Enklest og billigst
For flere i kommissionen er dette forslag den

enkleste og billigste måde at nå de kulturpoliti-
ske mål, der af så mange i kommissionen anses
for væsentlige i forbindelse med udvidelsen af
det danske tv-udbud. Man får et øget tilbud af
dansk tv; man opnår valgfrihed og større
bredde; man etablerer konkurrence på nyheds-
og opinionsstoffet; man bygger på og udvider
allerede eksisterende teknik og organisation.

Også sat i forhold til den udvikling, der kan
ventes med hensyn til kabel-tv, kan der argu-
menteres for, at et tv-2 bør lægges inden for
Danmarks Radio. Kabel-tv vil give mulighed
for en omfattende åbning til tv-mediet. Det vil
give en vækst i tilbuddet af fjernsyn til den
danske befolkning, men det vil samtidig påføre
den offentligt forpligtede program-produktion
en kraftig konkurrence.

Skal Danmarks Radios public-service-funk-
tion sikres i den situation, vil det mest effektive
middel være endnu en kanal. Erfaringerne fra
Storbritannien viser, at det var den vej, BBC
måtte gå for at fastholde sin position og op-
fylde sine forpligtelser. Fremtidens tv-mønster
bør derfor efter dette synspunkt udvikle sig
med et varieret udbud af tv via kabel og satellit
på mange niveauer - også med hensyn til kvali-
tet - afbalanceret af en offentligt forpligtet
institution med to kanaler.

VI11.7.8.2 Tv-2 uden for Danmarks
Radio

Som det vil være fremgået af dette kapitels
tidligere dele, finder en betydelig del af kom-
missionens medlemmer det ikke hensigtsmæs-
sigt at lade tv-2 udvikle sig inden for Dan-
marks Radio. Institutionens størrelse, dens

tyngde og den tætte politiske styring bruges
som argumenter for, at et tv-2 må placeres
uden for Danmarks Radio. Konkurrence må
etableres på mere end nyheds- og aktualitets-
stoffet.

Der er forskelle i opfattelsen af, hvordan et
tv-2 uden for Danmarks Radio skal organise-
res og finansieres. Men hovedtrækkene i de
modeller for et selvstændigt tv-2, der har været
diskuteret, kan sammenfattes således:

Lovgivning:
Radioloven ændres. Der indsættes bestem-

melser i loven om oprettelse af en ny selvstæn-
dig offentlig institution, en selvejende institu-
tion eller et koncessioneret selskab, som får til
opgave at rundsprede et tv-2 til almenheden.
Eller ved lov etableres et koncessionssystem,
som enten kan bygge på, at det er ministeren,
der giver koncession eller på, at det gøres af et
uafhængigt nævn.

Organisation:
Enten en selvstændig offentlig institution

eller et koncessionssystem, f.eks. et koncessio-
neret selskab, hvis bestyrelse inden for lovens
bestemmelser har ansvaret for kanalen.

Forpligtelse:
I princippet som Danmarks Radio, men

mulighed for, at forpligtelserne er mere be-
grænsede.

Sendetid:
Ca. 1500 timer om året.

Regionalisering:
Tv-2 kanalen bør muligvis på visse tider

sende regionalt i et antal regioner.

Finansiering:
Licens og/eller reklamefinansiering og/eller

abonnement.

Argumenterne for et tv-2 uden for Dan-
marks Radio er fremlagt flere steder i denne
betænkning. Her skal kun præciseres, at til-
hængerne lægger vægt på, at et tv-2 organise-
res på en sådan måde, at der etableres en
frugtbar konkurrence med Danmarks Radio.
Derved mener man, at man bedst tilgodeser
ønsket om øget alsidighed, flere valgmulighe-
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der og flere indgange til alle dele af det danske
tv-tilbud.

Lovgivning
Lovgivningsmæssigt kræver det en ændring

af radioloven, så Danmarks Radios sendemo-
nopol ophæves. Som allerede nævnt forudsæt-
ter en revision af radioloven en sammenhæn-
gende vurdering af radio- og tv-politikkens
fremtid. Det er derfor for tidligt at præcisere i
detaljer, hvordan reglerne i radioloven til sin
tid skal formuleres, hvordan man vil placere
Danmarks Radio i forhold til en ny kanal, og
hvordan man vil give andre tilladelse til at
drive radio/tv-virksomhed med programmer
til almenheden.

Organisation
Kommissionen har dog drøftet forskellige

principper for, hvordan et tv-2 kan organise-
res. Man er gået ud fra, at de overordnede
rammer for virksomheden skal fastsættes i
loven, fordi der stadig vil være tale om at
anvende de få, offentligt kontrollerede frekven-
ser til landsdækkende fjernsynsvirksomhed.

Kommissionens interesse har særlig samlet
sig om to forskellige modeller for styring og
organisation af et tv-2 uden for Danmarks
Radio. Dels et kommissionssystem (se side
107 ff) dels en entreprisekanal (se side 110ff)
drevet af en selvstændig offentlig institution.

Entreprisemodellen - model A

Det er foreslået, at der med loven kan opret-
tes en selvstændig offentlig institution eller en
selvejende institution til at drive kanalen. Insti-
tutionen skal ledes af en bestyrelse, udpeget af
kulturministeren. Radioloven skal indeholde
en bestemmelse herom, men ellers intet om
institutionens interne forhold.

Inden for de rammer, der er afstukket i
loven, har bestyrelsen alene ansvaret for kana-
lens drift og for, at eventuelle forpligtelser
overholdes. Den daglige drift forestås af en
driftsledelse, udnævnt af bestyrelsen.

Denne skal være så lille som mulig og være
frigjort fra direkte partipolitisk eller organisa-
tionsmæssig kontrol. Den bør ikke overstige 9-
11 medlemmer. Disse skal have økonomisk,
kulturel og mediemæssig indsigt og udnævnes
for et bestemt åremål.

Kommissionen har indgående drøftet, hvor-
dan man sammensætter en sådan bestyrelse, så
den opfylder i alt fald to betingelser: Uafhæn-
gighed i forhold til partipolitik; kulturel, me-
diemæssig og økonomisk indsigt. Nogle med-
lemmer har lagt størst vægt på at fjerne poli-
tisk indflydelse fra bestyrelsen. Andre har
ment, at et element af politisk kontrol vil være
uundgåeligt, hvis man regner med også i en ny
kanal at opretholde hel eller delvis licensfinan-
siering. Forskellige konkrete forslag har været
gennemgået.

Et af dem tager udgangspunkt i, at der til
licensfinansiering er knyttet et element af poli-
tisk repræsentation i bestyrelsen og den størst
mulige bredde i det programråd, hvor den
principielle debat om programmerne foregår.
Dette synspunkt hænger sammen med, at pro-
gramdebatten ellers let bliver elitær. Det hæn-
ger også sammen med et ønske om at bevare
lytterforeningernes indflydelse - ud fra den
opfattelse, at de historisk set ikke blot har
været en debatkanal fra, brugerne til de æter-
bårne medier - men også et debatforum, som
har været med til at forfægte væsentlige syns-
punkter i forbindelse med Danmarks Radio i
forhold til offentligheden.

Programrådet tænkes således sammensat af
folkelige og kulturelle organisationer, herun-
der lytterbevægelsen. Programansvaret og den
økonomiske og administrative ledelse ligger
hos driftsledelsen, som er ansvarlig overfor
bestyrelsen. Bestyrelsen består af professio-
nelle ledere med erfaring fra kreativ virksom-
hed samt repræsentanter for medarbejderne og
det politiske liv. Til denne tankegang hører
også, at det så vidt muligt bør være forskellige
interessegrupper, som udpeger og udpeges til
de to tv-kanalers styrelse og råd - men at der
for begges vedkommende bør tilstræbes ligelig
repræsentation af mænd og kvinder. Klager
skal behandles i et fælles klagenævn for æter-
medierne.

Danmarks Radios fremtid
Medlemmer, der går ind for disse principi-

elle overvejelser om styringen af den ny tv-
kanal, lægger imidlertid meget stor vægt på, at
et endeligt og fuldt udarbejdet forslag først kan
foreligge, når mediekommissionen også har
overvejet nødvendige ændringer i Danmarks
Radios ledelsesform. Man finder det derfor
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vigtigt, at kommissionen i sit videre arbejde
tager disse problemer op, således som det er
forudsat i det arbejdsprogram, der er lagt for
kommissionens behandling af radio/tv-proble-
matikken. Disse medlemmer har under drøf-
telserne anbefalet, at der hurtigt opstilles en
række løsningsmodeller, som kan forelægges
kommissionen, uden at arbejdet med en afslut-
tende betænkning fra mediekommissionen sin-
kes.

Hertil er fra en række andre medlemmer
anført, at en realistisk behandling af Dan-
marks Radios fremtid i virkeligheden først
lader sig gennemføre, når der foreligger en
principiel stillingtagen til, hvordan et tv-2 skal
indrettes. Efter deres mening vil det være en
uheldig og for tilrettelæggelsen af den fremti-
dige tv-politik uhensigtsmæssig fremgangs-
måde, hvis man stiller en principbeslutning om
et tv-2 i bero på afklaring af Danmarks Radios
forhold.

Desuden er tilføjet, at mediekommissionen i
henhold til sit kommissorium og sit arbejds-
program under alle omstændigheder i den sid-
ste fase af sin virksomhed må tage Danmarks
Radios problemer op og opstille modeller for
institutionens fremtid. Tidsplanen, de opgaver,
der endnu skal løses i henhold til kommisso-
riet, og de sekretariatsmæssige ressourcer sæt-
ter grænser for, hvad der nu kan præsteres af
delbetænkninger, hvis kommissionen skal af-
slutte sit arbejde som planlagt og opfylde kom-
missoriets krav.

Kritik af modellen
Mod model A er rettet den kritik, at den i for

høj grad ligner Danmarks Radios organisation
med radiorådet, sammensat af politiske partier
og lytterrepræsentanter. Det må forudses, at
de to politiske repræsentanter i bestyrelsen
automatisk vil komme til at udgøre formand-
skabet. Desuden finder mange den partipoliti-
ske indflydelse i programrådet for stærk, og
det er kritiseret, at medarbejder-repræsentan-
ter ved at sidde i programudvalget skal være
med til efterkritik af medarbejdernes egne pro-
grammer.

Endelig har flere fundet det urimeligt også i
den ny kanal at give lytterorganisationerne en
fremtrædende plads. De har en platform for
indflydelse i Danmarks Radio, og i en ny kanal
skal man søge en anden repræsentation for
forbrugerne.

Entreprisemodellen - model B

Et eksempel på en anden indfaldsvinkel har
ligget i et andet konkret forslag. Tv-2 ledes af
en bestyrelse på 11 medlemmer:

1 medlem udpeges af Kommunernes Lands-
forening + København og Frederiksberg.
1 medlem udpeges af amtsrådsforeningen.
1 medlem udpeges af dagspressen.
1 medlem udpeges af idrætsorganisatio-
nerne.
1 medlem udpeges af teater- og musikfore-
ningerne (evt. D.A.T.S.).
1 medlem udpeges af oplysningsforbundene.
1 medlem udpeges af film- og videobran-
chen.
2 medlemmer udpeges af kulturministeren
(1 fra regering og 1 fra opposition).
2 medlemmer udpeges af medarbejderne.
De nævnte organisationer skal udpege med-

lemmer, der formodes at have indsigt i og
kendskab til ledelse af'kreative virksomheder'.
Det er således ikke hensigten, at organisatio-
nerne skal udpege 'deres egne' organisations-
folk. Medlemmer af folketinget eller Danmark
Radios ledelse kan ikke udpeges.

Formand og næstformand vælges af besty-
relsen.

Bestyrelsen har ansvaret for tv-2's økonomi-
ske, tekniske og administrative funktioner og
ansætter direktion m.v. og har i henhold til
loven det endelige programansvar.

Der oprettes endvidere et tv-2-programråd
på 27 medlemmer. Programrådet har til op-
gave at virke som forbindelsesled mellem tv-2
og seerne, til kanalisering til selskabet/institu-
tionen af det, der rører sig i befolkningen i
arbejde og fritid, kulturelt, socialt og erhvervs-
mæssigt. Programrådet vil derved løbende bi-
drage til en kvalificeret debat om tv-mediets
opgaver og forpligtelser i det danske samfund.

Programrådet tænkes sammensat derved, at
de ovenfor nævnte instanser/organisationer
udpeger hver tre medlemmer. Det bør af de
udpegende instanser tilstræbes, at der ved ud-
vælgelsen sker en spredning geografisk, er-
hvervsmæssig, kulturelt, og at der tilstræbes en
ligelig repræsentation af kvinder og mænd.

Kulturministeren udpeger seks medlemmer
'med indsigt i kulturlivets forskellige områder'
(samme kriterier som var gældende i 1959-
loven med henblik på de af ministeren udpe-
gede tilforordnede medlemmer af programud-
valget).
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Hensigten med dette forslag er at give andre
indfaldsvinkler end de hidtidige for den politi-
ske indflydelse. Desuden søges regionale hen-
syn tilgodeset, og der er set bort fra en direkte
repræsentation af lytterorganisationerne. Det
foreslås, at bestyrelsen selv vælger sin formand
for ad den vej at undgå politiske valg.

Kritik af modellen
Også dette forslag er kritiseret. Specielt har

mange fundet, at de indstillende organisationer
til bestyrelsen er for tilfældigt valgte og ikke
sikrer, at folk med en baggrund af kreativitet i
medierne udpeges. Den politiske indflydelse
via de kommunale organisationer antages af
mange at være lige så tung som den, der kan
udøves af folketingspartierne.

Det er desuden mod begge modeller ind-
vendt, at der er for tæt overensstemmelse mel-
lem bestyrelse og programråd. Det er de
samme organisationer, der udpeger til begge
organer. Flere har ønsket, at professionelle
organisationer fra det kreative kulturområde
burde udpege til bestyrelsen og folkelige bevæ-
gelser til programrådet. Politikernes plads er i
bestyrelsen og ikke i programrådet.

Afpolitisering
Mange i kommissionen har sympati for

grundtanken om afpolitisering samt om den
deling mellem bestyrelsens opgaver og pro-
gramrådets efterkritik, som ligger i begge for-
slag. Men i den detaljerede udformning af disse
tanker ligger en række problemer, og der har
ikke i kommissionen været enighed om, hvor-
dan detail-udformningen skal være. Mange
foretrækker at understrege principperne og
lade enkelthederne bestemme af de politiske
beslutningstagere.

Der er også peget på, at en institution med
en ledelse, udpeget af kulturministeren, ikke
bringer den nye kanal tilstrækkeligt langt uden
for den politiske indflydelse og de fluktuatio-
ner, det kan give.

Frygt for duopol
Efter adskillige medlemmers opfattelse ten-

derer flere af de fremlagte forslag mod at
fastlåse det danske tv-system i en ny landsdæk-
kende kanal plus Danmarks Radio. Det vil
sige, at et 'duopol' afløser det hidtidige mono-
pol.

Især udviklingen på kabelområdet, men
også programvirksomhed over små lokale/re-
gionale tv-sendere, vil inden for relativt kort
tid skabe mange andre muligheder for spred-
ning af fjernsynsprogrammer. Desuden vil det
(se s. 23) ved en forholdsvis beskeden udbyg-
ning af UHF-sendernettet også være muligt at
etablere en tredie landsdækkende eller regio-
naliseret kanal.

Koncessionsmodellen

Det har derfor fra flere medlemmer været
vigtigt at finde den mest: frie og fleksible form
for et øget dansk tv-udbud. Det kan ske gen-
nem et tilladelses- eller koncessionssystem, der
er så åbent som muligt. Dermed vil man kunne
imødekomme de brede ønsker, der findes i
befolkningen, om et øget tv-tilbud, der er et
reelt alternativ til Danmarks Radio. Også en
del af de økonomiske problemer ved igangsæt-
ningen af en ny kanal vil kunne løses.

Man kan forestille sig, at der gives konces-
sion til flere forskellige former for tv-program-
virksomhed. Ansøgning kan komme fra et sel-
skab, der mener at kunne påtage sig tilvejebrin-
gelsen af et fuldstændigt, landsdækkende tv-
program. Et sådant selskab bør i så fald have
programforpligtelser, der svarer til dem, der i
dag gælder for Danmarks Radio.

Den reelle forskel mellem et koncessioneret
selskab og en selvejende institution vil være, at
førstnævnte selskab kun får sendetilladelse for
en begrænset tid, og at sammensætningen af
dets styrende organer ikke i detaljer er fore-
skrevet ved lov.

En anden mulighed er, at der først vil vise
sig behov for at give koncession til et eller flere
selskaber, der vil påbegynde en regional virk-
somhed - eksempelvis over nogle kabelanlæg
ude i landet. Programforpligtelserne må da
tilpasses for denne virksomhed.

For det tredie kan der være tale om et
selskab, der planlægger en landsdækkende
programvirksomhed inden for et begrænset
stofområde, f.eks. en nyheds- og aktualitetstje-
neste. Hvis det besluttes at give koncession
hertil, må programforpligtelserne igen formu-
leres anderledes.

Endelig kunne man tænke sig en ordning,
hvorefter en række selskaber søger om konces-
sion til at udsende tv - i en begrænset del af
sendetiden, men med en fuld programflade.
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Programforpligtelserne kunne da udformes så-
ledes, at ikke det enkelte selskab, men kun
helheden af selskaber skal opfylde en alsidig-
hedsforpligtelse.

De grundlæggende programforpligtelser må
defineres i radioloven, men på en sådan måde,
at man ikke afskærer muligheden af at give
tilladelser til mere begrænsede former for pro-
gramvirksomhed end den, der består i lands-
dækkende distribution af et fuldstændigt tv-
program.

Dagspressens rolle
Det blev i debatten nævnt, at et første mål

kunne være, at der dannes et nyt selskab, f.eks.
bestående af dagspressens organisationer, med
koncession til at drive en aktualitets- og ny-
hedstjeneste på samme niveau som Danmarks
Radios tilsvarende tjenester. Med en sådan
alternativ nyhedstjeneste som kerne, kunne det
ny tv-sendenet bygges op af udsendelser fra
selskaber med en tidsbegrænset koncession. En
koncession bør kun kunne gives til selskaber,
der er opbygget således, at ingen speciel inter-
essegruppe kan få dominerende indflydelse på
selskabets virksomhed.

Hvis et selskab pålægges særlige forpligtel-
ser med hensyn til nyheds- og aktualitetsstof-
fet, bør det af hensyn til uafhængigheden anta-
gelig finansieres af licensmidler. En praktisk
mulighed herfor ville ligge i de ovenfor nævnte
fritagelser af licensen for moms og overførelse
til statsbudgettet af udgifterne med licensfrita-
gelse og lempelser.

Finansiering
I øvrigt bør i princippet alle former for

finansiering kunne udnyttes: reklamefinansie-
ring, abonnements- og betalings-tv og andre
former for privat finansiering. Principperne for
reklamefinansiering bør fastlægges ved lov, og
kun reklameblokke efter vesttysk model er
foreslået tilladt. Det er nævnt, at det, hvis
reklamefinansiering tillades, evt. vil være rime-
ligt at bringe reklamer i begge kanaler.

Finansieringen af de koncessionerede selska-
bers programvirksomhed bliver ikke problem-
fri. Man kan tænke sig, at der, når et i øvrigt
anbefalelsesværdigt projekt ikke lader sig fi-
nansiere privat, stilles licensmidler til rådig-
hed. Hvis en koncession gives til et selskab, der
på denne måde får rådighed over licensmidler,

må koncessionsmyndigheden sikre sig, at det
offentlige i fornødent omfang repræsenteres i
selskabets styrelse.

Koncessionsncevn
Administrativt er det foreslået, at konces-

sionstildelingen, kontrollen med overholdelse
af koncessionsvilkår og i det hele administra-
tionen afsendenettets udnyttelse lægges i hæn-
derne på en ny selvstændig administrativ en-
hed, f.eks. et nævn. Dette nævn skal årligt have
stillet de licensmidler, evt. reklamemidler, der
er nødvendige for koncessionsvirksomheden,
til rådighed.

Målsætningen for nævnets virksomhed må
være, at den samlede mængde selskaber med
koncession skal repræsentere et bredt udsnit af
interesser, såvel på lands- som på regionalt
plan. Det programmæssige og juridiske ansvar
skal ligge hos den enkelte koncessionshaver.

Kritik af modellen
Dette koncessionsforslag blev i kommissio-

nen mødt med den kritik, at det samlede en alt
for stor magt i koncessionsnævnet. Det ville
være nævnet, der suverænt afgør, hvilke tv-
muligheder, der for koncessionsperioden skul-
le findes på kanal 2. Der vil ingen muligheder
være for at ændre dette, såfremt man enten har
den opfattelse, at nævnets koncessionspolitik
er forkert, eller at nævnet har begået fejltagel-
ser ved koncessionstildelingen.

Hertil kommer, at de enkelte selskabers hele
eksistens vil være afhængig af nævnets indstil-
ling ved udløbet af en koncessionsperiode,
alene beroende på et usikkert kvalitetsbegreb.
Selskaberne vil derfor i koncessionsperioden
gøre, hvad der er dem muligt for at tækkes
nævnet. Og det ville medføre en reel afhængig-
hed af nævnet, uanset hvad formålet med den
nye ordning er.

Heroverfor blev det fremført, at alle andre
ordninger ville være mere centraliseret end
koncessionsordningen, fordi såvel den formelle
som reelle indflydelse gennem programansva-
ret ville ligge hos en udpeget styrelse.

Det er imidlertid klart, at et meget vigtigt
spørgsmål er udpegningen af koncessionsnæv-
net, dets sammensætning og placering i for-
valtningssystemet. Problemerne er dog ikke
meget anderledes, end de problemer, som har
optaget kommissionens medlemmer, når man
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har diskuteret styrelsen af et tv-2 efter de andre
modeller. Skal der være politisk indflydelse,
skal der være bruger- og folkelig indflydelse,
hvilken rolle skal kulturministeren spille osv.?

På et punkt adskiller koncessionsnævnet sig
dog fra tv-styrelsen i de andre modeller. Der er
helt klart tale om et forvaltningsorgan, hvis
opgave det alene er at træffe administrative
afgørelser. Det har - bortset fra sin egen admi-
nistration - ingen ledelsesmæssige opgaver i
forhold til en stor servicevirksomhed, og det
har intet ansvar for denne virksomheds pro-
duktion. Dets hele virksomhed er derfor klart
undergivet forvaltningsrettens generelle regler.

Nævnet vil ikke få mere, men mindre magt
end en sådan styrelse for en ny tv-2 institution.
Det er heller ikke træffende at tale om, at et
selskab, der har fået koncession vil gøre, hvad
der er det muligt 'for at tækkes nævnet'. Forud
for koncessionsudstedelsen vil der efter for-
handling mellem nævnet og det selskab, der
søger koncession, være fastlagt bestemte pro-
gramforpligtelser for selskabet. Nævnet skal
påse, at disse forpligtelser overholdes, og sel-
skabet må helt naturligt formodes at være
interesseret i også at leve op til de forpligtelser,
det har påtaget sig.

Modeller for et nævn
Tilhængerne af et koncessionssystem har

overvejet forskellige modeller for nævnet, uden
dog at tage stilling til, hvilken model man
finder mest hensigtsmæssig.

En model kunne være, at kulturministeren
for en bestemt tidsperiode, der dog skulle være
forskellig fra koncessionsperioden, udpeger et
nævn på 7-9 personer. Disse personer skulle
være eller have fungeret som ledere inden for
medie- og kulturområdet og have vist betyde-
lige kreative evner. Hvem der konkret inden
for denne afgrænsning skulle være tale om,
beror på kulturministerens egen afgørelse,
alene undergivet ministerens parlamentariske
ansvar. Forbilledet for denne model er den
øverste ledelse af BBC og af det engelske
reklamefjernsyn (IBA).

Nærer man frygt for, at en sådan model
skulle give skiftende kulturministre for stor
indflydelse, er en anden model - som i virkelig-
heden blot er en variant af den første - at
nævnet består af indehaverne af på forhånd
fastlagte stillinger eller tillidshverv, og hvor

kulturministeren blot udpeger formanden.
Som eksempel på sådanne stillinger m.v.
kunne nævnes rektorkollegiets formand, jour-
nalisthøjskolens rektor, direktøren for un-
dervisningsministeriets folkeoplysningsdirek-
torat, chefen for det kongelige teater, forman-
den for oplysningsforbundenes samvirke og
formanden for ungdommens fællesråd.

En tredie model som mere er i overensstem-
melse med den måde, man traditionelt udpeger
nævn på, kunne se således ud:

Nævnet bør bestå af maksimalt 13-15 med-
lemmer, der udnævnes af ministeren for kultu-
relle anliggender. Det bør omfatte medlemmer
med økonomisk og juridisk sagkundskab,
medlemmer med professionelle og ledelses-
mæssige erfaringer fra medieområdet og med-
lemmer med tilknytning til erhvervslivet og
kulturlivet. Specielt den omstændighed, at der
forudsættes anvendt licensmidler til finansie-
ring af programvirksomheden kan tale for, at
nogle af medlemmer udpeges af regeringen og/
eller folketinget. Regeringsmedlemmer eller
medlemmer af folketinget bør dog ikke kunne
indtræde i nævnet.

Et af problemerne ved koncessionsnævnet er
forholdet til kulturministeren. Jo mere uaf-
hængigt af ministeren man placerer nævnet, jo
større - i hvert fald formelt - selvstændighed
har nævnet.

A rbejdsfordeling
Koncessionsordningen er også blevet kriti-

seret for at mangle smidighed, fordi konces-
sionsperioden må have en vis varighed. Tanke-
gangen er den, at hvis man har givet et selskab
koncession på f.eks. en 5-års periode, ville
dette selskab være sikret retten til at udsende
tv i denne periode, uanset hvor ringe kvaliteten
er, blot programudbuddet er dækket af konces-
sionsbetingelserne.

Heller ikke koncessionstilhængerne har vil-
let afvise det berettigede i denne indvending,
men har peget på, at en hvilken som helst
ordning med flere forskellige selskaber vil
medføre kvalitetsforskelle, men også give mu-
lighed for et langt mere varieret udbud.

For at undgå de mest uheldige sider ved en
kvalitetsforskel kan man vælge en arbejdsfor-
deling mellem selskaberne efter det såkaldte
vertikale princip, hvorefter det enkelte pro-
gramselskab principielt skal dække samtlige
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programkategorier eller -arter. Sendetiden skal
herefter fordeles mellem selskaberne rent
kvantitativt, f.eks. enten ved, at det enkelte
selskab får en eller flere bestemte ugedage at
sende i, eller bestemte dage i måneden, eller
f.eks. at et af selskaberne får til opgave at
udsende fjernsyn hver hverdagsmorgen i en
time. Der kan også tænkes andre kvantitative
muligheder, men det synes mest hensigtsmæs-
sigt, at det overlades til koncessionsnævnet og
selskaberne ved forhandling at finde ud af,
hvilke vertikale muligheder, der synes mest
velegnede.

Alsidighed
Modstanderne af koncessionsordningen har

også fremført, at det ikke var muligt at skabe
den ønskede alsidighed, når det enkelte selskab
ikke fik pålagt en alsidigheds- og objektivitets-
forpligtelse, og at man ikke skulle forvente, at
den samlede mængde af selskabernes udsen-
delser uden nogen styring skulle kunne dækkes
af et alsidighedsbegreb.

Heroverfor har koncessionstilhængerne på-
peget, at en væsentlig forudsætning for dem
har været, at et tv-2 skulle være et alternativt
supplement til Danmarks Radio's tv-1, som
forudsættes at have den samme alsidighedsfor-
pligtelse som i dag.

Yderligere har man påpeget, at selv om der
ikke i nævnet er nogen mulighed for en egent-
lig programefterkritik, betyder det ikke, at der
ikke i koncessionsordningen er indbygget no-
gen styringsmulighed. Denne er blot forudgå-
ende, nemlig gennem fastsættelse af konces-
sionsbetingelserne. Ved ansøgningen om tilde-
ling af koncession skal det enkelte selskab
meget nøje redegøre for sin programpolitik,
f.eks. om man vil lægge vægten på det mere
tunge programstof eller på det lidt lettere. Man
skal også redegøre for sine tanker om fordelin-
gen af programudbuddet efter art, f.eks. hvor
stor en del af udsendelsestiden man vil bruge
på børne- og ungdomsudsendelser, på under-
holdning, på kirkelige programmer osv. Det
kunne også overvejes, om selskaberne skal for-
klare, hvorledes de administrativt vil løse deres
opgaver, f.eks. om de vil lægge vægten på
egenproducerede programmer, eller på pro-
grammer produceret i entreprise.

Koncessionsnævnet vil derefter have til op-
gave ved sine overvejelser og ved sine forhand-

linger med selskaberne at fastlægge sådanne
koncessionsbetingelser for det enkelte selskab,
at disse betingelser for det samlede tv-2 er
udtryk for et alsidighedsprincip, som muligvis
kan være endnu bredere end det alsidigheds-
princip, der gælder Danmarks Radio. Med
andre ord, koncessionsbetingelserne vil være
forskellige fra selskab til selskab. Med en sam-
menligning fra den trykte presse vil et selskab
kunne minde om en morgenavis, et andet om et
eftermiddagsblad, et tredie om en provinsavis,
et fjerde om et magasinblad osv.

I løbet af koncessionsperioden vil det deref-
ter være nævnet og dets administrations op-
gave at følge de enkelte selskaber med henblik
på at konstatere, om disse overholder konces-
sionsbetingelserne. Sker dette ikke, og er det
ikke muligt efter påtale at få selskabet til at
overholde koncessionen, kan nævnet med et
vist varsel fratage det pågældende selskab dets
koncession og overlade denne til et andet, evt.
nystiftet selskab. Der er principielt tale om en
legal kontrol, som er undergivet domstolsprø-
velse.

Det er ikke koncessionsnævnets opgave at
foretage programefterkritik, men det må anta-
ges, at en sådan vil blive udøvet i det enkelte
selskab. Det kunne overvejes, om man i kon-
cessionsbetingelserne for et enkelt eller flere,
eventuelt alle selskaber skulle opstille et krav
om, at der i det enkelte selskab findes et
rådgivende repræsentantskab (et programråd)
med repræsentanter for organisationer, forbru-
gere osv.

Pressens adgang
Koncessionsordningen giver den mindst

mulige offentlige indblanding. I loven må fast-
sættes eventuelle begrænsninger bl.a. for at
hindre uønskede koncentrationer i mediever-
denen. Det må f.eks. afklares, i hvilket omfang
dags- og ugepressen kan deltage i en ny kanal.

Det har været drøftet, om pressen overhove-
det skal have adgang til landsdækkende tv. To
synspunkter har stået over for hinanden. Det
ene advarer mod en mediekoncentration og
afviser pressens medvirken i tv-virksomhed på
det landsdækkende plan. Dog er tilføjet, at
bliver der tale om reklamefinansiering, kan der
være grund til at lade pressen være med for at
give en vis kompensation for indtægtstabet.

Det andet synspunkt understreger, at pres-

127



sen er i besiddelse af viden og erfaring på
medieområdet, som det vil være rimeligt at
udnytte i tv-mediet. Derfor er det hensigts-
mæssigt i et vist omfang at bygge på pressens
erfaring i en ny tv-kanal. Da entreprise-tanken
har megen støtte i kommissionen, har mange
fundet, at det vil være en naturlig ting, at
pressen i entreprise kunne producere nyheds-
programmer. Andre har haft betænkeligheder
ved denne tanke.

Der skal omkring den nye kanal - enten den
organiseres som selvejende institution eller på
anden måde - opbygges den mindst mulige
tekniske organisation. Entreprise-princippet
skal anvendes, og selskabet/institutionen skal
entrere med selskaber uden for kanalen om
produktioner. Her kan dagspressen, ugepres-
sen, filmbranchen etc. inddrages, og der kan
tages hensyn til regionale produktioner. Også
Danmarks Radio kan i princippet levere til
kanalen.

Bestemmelser må fastsættes for, i hvilket
omfang f.eks. dags- og ugepressen kan få ad-
gang til kanalen, idet det overordnede hensyn
igen må være at undgå mediekoncentration.
Også andre bestemmelser om de vilkår, der
skal opfyldes, f.eks. med hensyn til den sam-
lede programflade må fastlægges.

Forpligtelser
I debatten om et tv-2 uden for Danmarks

Radio har man i kommissionen overvejet, i
hvilket omfang en ny kanal på samme måde
som Danmarks Radio skal pålægges forpligtel-
ser med hensyn til informations- og ytringsfri-
heden samt alsidigheden. Holdningen til dette
spørgsmål bestemmes af, hvad man vil med
den nye kanal.

Hvis man ser den som en udvidelse af det
danske tv-tilbud for at forbedre valgmulighe-
derne og styrke bredden i udbuddet, bliver det
rimeligt at gå ud fra, at et tv-2 også skal have
forpligtelser. Det skal sammen med Danmarks
Radios kanal styrke det samlede danske tv-
udbud, og skal de to kanaler opnå det i en
frugtbar vekselvirkning, må de have samme
målsætning. Begge skal sende alsidige, bredt
sammensatte programflader med en blanding
af dansk og udenlandsk produktion.

I den forbindelse må tages stilling til, hvor-
dan forholdet mellem dansk/nordisk og uden-
landsk produktion skal være. For de fleste i
kommissionen er det en klar målsætning at
styrke dansk tv-produktion, og det indebærer,
at balancen mellem danske og udenlandske
programmer bliver en central faktor.

Ovenfor (s. 17) er oplyst, at Danmarks Ra-
dios egenproduktion i perioden 1978-82 er vok-
set fra 43% til 53%. Samtidig er udenlandsk
produktion reduceret fra 33% til 30%. Repri-
ser er faldet fra 19% til 14% afsendetiden. En
lignende balance må formentlig tilstræbes i en
ny kanal. Det kan overvejes ligefrem at fast-
sætte bestemte forhold mellem de tre faktorer,
dansk produktion, udenlandsk produktion og
repriser, i bestemmelserne for kanalernes virk-
somhed i fremtiden.

Det er i øvrigt under behandlingen af dette
spørgsmål fremhævet, at nordisk stof bør be-
tragtes på linie med dansk egenproduktion. En
styrkelse af det nordiske indslag i dansk fjern-
syn vil være med til at styrke det tilbud, man
ønsker at stille til rådighed som alternativ til
programmerne fra det øvrige udland.

Begrænsning af alsidigheden
Fra flere sider er det i denne debat fremhæ-

vet, at særlige omstændigheder kan gøre, at
man ikke uden videre bør give en ny kanal
præcist de samme forpligtelser som Danmarks
Radio. Skal en ny kanal f.eks. løse regionale
opgaver, kan alsidighedskravet få andre konse-
kvenser, når der skal tages hensyn til blandin-
gen af regional og landsdækkende program-
virksomhed. I en opbygningsfase vil der næppe
i en ny kanal være samme sendetid som i
Danmarks Radios kanal. Den ny kanal kan
derfor ikke i en sådan periode pålægges samme
programforpligtelser som Danmarks Radio.

I den forbindelse er også anført, at i en
opbygningsfase kan det være nødvendigt at
give en ny kanal friere råderum for at skabe et
program, der gør kanalen tilstrækkeligt attrak-
tiv. Hertil er sagt, at netop derved vil de
negative følger af kanalkonkurrencen udløses.
Det samlede tv-tilbud vil ikke styrkes i bredde
og alsidighed. Dog erkendes fra alle sider i
kommissionen, at selve opbygningsfasen øko-
nomisk og programmajssigt vil frembyde de
største vanskeligheder ved etableringen af et
tv-2.
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De her fremlagte bemærkninger om en ny
kanals forpligtelser dækker som nævnt en gan-
ske bestemt målsætning med en ny kanal.
Andre i kommissionen mener, at der netop
ikke skal pålægges en ny kanal anden forplig-
telse end den at sende landsdækkende tv. De
samfundsmæssige forpligtelser på tv-området
skal dækkes af det licensfinansierede tv fra
Danmarks Radio. Hvad der i øvrigt skal være
af fjernsyn, bestemmes af publikums ønsker og
vilje til at betale.

Sendetid
Med hensyn til sendetiden for et tv-2 uden

for Danmarks Radio har det været en udbredt
opfattelse blandt fortalerne, at målet i det
lange løb må være en kanal med samme sende-
tid som Danmarks Radio. Det er dog givet, at
dette mål, navnlig af økonomiske grunde, først
kan nås over tid. I første fase må der blive tale
om en kanal med et mere begrænset antal
sendetimer.

Hvis en ny kanal imidlertid på lidt længere
sigt skal indløse de krav, der stilles til den, må
den frem til at sende hver dag i en god del af
hovedsendetiden mellem kl. 19 og 23 - helst
med udvidet sendetid lørdag og søndag. Flere
har fundet, at en så lang sendetid er en økono-
misk utopi. Hertil er sagt, at skal en ny kanal
have kulturpolitisk vægt og være mere end
dilettanteri, må den have en vis sendetid, som
næppe realistisk kan være under 1500 timer
om året.

Udnyttelsen af denne sendetid skal ske efter
de retningslinier, der er skitseret tidligere i
denne betænkning med en stærk udnyttelse af
entreprisesystemet. Kanalen skal i princippet
selv være i stand til at udnytte den del af
sendetiden, der er nødvendig til programafvik-
ling, programoversigter etc. Nogle har ment,
at man ikke skulle gå videre, andre at nyheds-
udsendelser og direkte transmissioner også
skal forestås af kanalen. Atter andre, at der bør
bygges et lille, men effektivt kreativt miljø op
omkring kanalen. Maksimalt vil der dog for-
mentligt blive tale om ca. 400 timers årlig
egenproduktion.

Regionalisering
Som nævnt i et tidligere afsnit (s. 115) bør

sendenettets regionaliseringsmuligheder ud-

nyttes. Økonomiske og andre hensyn vil imid-
lertid sætte grænser for regionaliseringens om-
fang, hvis hovedmålet er et landsdækkende
tv-2. Dog skal i så vidt omfang som muligt stof
fra regionerne inddrages i programmerne, og
sendemulighederne skal regionalt udnyttes,
når tid og stof tilsiger det. Forpligtelsen på
opdyrkelsen af det regionale stof skal være klar
for en ny kanal.

Finansiering
Med hensyn til finansieringen er alle de

finansieringsformer, der er nævnt tidligere (s.
91 ff), indgået i overvejelserne over et tv-2 uden
for Danmarks Radio. Abonnementstanken har
tilhængere mellem anbefalerne af en sådan
kanal, men de fleste har været betænkelige ved
denne form for finansiering af de grunde, som
er refereret ovenfor. Abonnement kan for-
mentlig bruges til egentligt betalings-tv, men
næppe på indeværende tidspunkt til hel eller
delvis finansiering af en landsdækkende tv-
kanal. Omkostningerne er urimeligt store, og
konsekvenserne med hensyn til den samlede
programplanlægning er for mange medlemmer
uacceptable.

Adskillige støtter licensfinansiering som den
ønskværdige finansieringsform. Hvis man po-
litisk kan nå frem til en momsfritagelse af
licensen og en fjernelse af de sociale reduktio-
ner som en belastning af licensen, vil en ny
kanal kun kræve en begrænset licensforhøjelse.
Men også selv om hele finansieringen af en ny
kanal skal hentes gennem en direkte licensfor-
højelse, er mange i kommissionen tilhængere
af en licensfinansiering. Dog har flere udtrykt
frygt for konsekvenserne af, at der skal foreta-
ges en licensdeling mellem kanalerne, og at
finansudvalget derigennem får kontrol med
balancen mellem kanalerne.

Alligevel finder de licensfinansiering mest
hensigtsmæssig, så længe abonnement må
anses for en mindre egnet finansieringsmåde.
Det hænger sammen med, at disse medlemmer
afviser reklamefinansiering på grund af rekla-
mens mulige påvirkning af programsammen-
sætningen og en formodet ustabilitet i rekla-
men som indtægtskilde. Desuden henviser de
til konsekvenserne for den trykte presse, samt
til reklamens ensidige begunstigelse af de store,
ikke mindst de multinationale annoncører.
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Adskillige i kommissionen deler ikke denne
opfattelse af reklamefinansieringen og har i
princippet intet imod en hel eller delvis rekla-
mefinansiering af et tv-2. De er overbeviste om,
at en adskillelse af program og reklamer ud-
mærket kan sikres ad organisatiorisk vej.

Nogle mener, at det både vil være muligt og
rimeligt at søge en hel kanal finansieret gen-
nem reklameindtægter. Andre tvivler på, at en
fuld reklamefinansiering er mulig uden alvor-
lig skade for de øvrige medier, specielt dags- og
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ugepressen. De anbefaler derfor en delfinansie-
ring via reklamer med en begrænsning til 25-
30% af kanalens omkostninger. Resten må
skaffes via licens eller eventuelt abonnement.
Et reklamebeløb af den størrelse må antages
ikke at give væsentlig konkurrence til de øvrige
reklamebærende medier. Det kan desuden
overvejes at indføre reklamer i begge kanaler. I
så fald må Danmarks Radio afgive licensan-
dele til den ny kanal, svarende til reklameind-
tægten.



Kapitel IX
Kommissionens anbefalinger

IX.l Etablering af et UHF-
sendernet

Et flertal bestående af 56 medlemmer:

Sigurd Bennike, Laurits Bindsløv, Aase Boesen,
Johs. Christensen, H.P.Clausen, Aage Deleu-
ran, Arne Ejbye-Ernst, Bjarke Fog, Knud Aage
Frøbert, Morten Giersing, Nina Gjessing, Hol-
ger Hansen, Poul Hansen, Poul Holdt Hansen,
Knud-E. Hauberg-Tychsen, Ida Heide-Jørgen-
sen, Povl Hermansen, Peter Holst, Tove Hygum
Jacobsen, A. Stendell Jensen, F. Reidar Jørgen-
sen, Erik Knudsen, Liselotte Knudsen, Torben
Krogh, Gerda Louw Larsen, Hans Larsen,
Flemming Leth-Larsen, Kr. Lindbo-Larsen,
Olga Linné, Erik Lund, A. Lund-Sørensen, 1b
Lønberg, Børge O. Madsen, Thyge Madsen,
Frands Mortensen, Karl Johan Mortensen, Pe-
ter Müller, Bent Nebelong, Børge E. Nielsen,
Hans Nielsen, Kirsten Nielsen, J. Nørup-Niel-
sen, Kaj Pedersen, E. Kjær Poulsen, Preben
Sepstrup, Karen Siune, Henning Skaarup, Bo
Smith, Hans Strunge, Niels Thomsen, P. Toft-
dahl, Jørgen Weber, W. Weincke, Birte Weiss,
J.M. Westergaard og Eivind Winsløv

går ind for, at der snarest træffes beslutning
om etablering af et UHF-sendernet, der kan
danne grundlag for et øget dansk udbud af tv,
og som teknisk vil være den eneste mulighed
for hurtigt at nå ud til hele befolkningen med
en ny tv-kanal.

Blandt disse medlemmer ønsker følgende
medlemmer:

Sigurd Bennike, Johs. Christensen, Arne Ejbye-
Ernst, Poul Hansen, Peter Holst, A. Stendell
Jensen, Liselotte Knudsen, J. Nørup-Nielsen,
Niels Thomsen og Jørgen Weber

dog at henlede opmærksomheden på de i kapi-
tel III refererede oplysninger fra P&T om
mulige forstyrrelser af fjernmodtagning af
udenlandsk tv og forudsætter denne problema-
tik nærmere vurderet forinden videre.

IX.1.1 TV-2 uden for Danmarks Radio

IX. 1.1.1 Koncessionsmodellen

Det største mindretal bestående af 28 med-
lemmer:

Sigurd Bennike, Johs. Christensen, Aage Deleu-
ran, Bjarke Fog, Nina Gjessing, Poul Hansen,
Poul Holdt Hansen, Knud-E. Hauberg-Tych-
sen, Ida Heide-Jørgensen, Ole Bernt Henrik-
sen, F. Reidar Jørgensen, Erik Knudsen, Flem-
ming Leth-Larsen, A. Lund-Sørensen, 1b Løn-
berg, Børge O. Madsen, Thyge Madsen, Peter
Müller, J. Nørup-Nielsen, E. Kjær Poulsen,
Henning Skaarup, Bo Smith, Niels Thomsen,
P. Toftdahl, Jørgen Weber, W. Weincke, J. M.
Westergaard og Eivind Winsløw

lægger stor vægt på, at Danmarks Radios
eneret til landsdækkende programspredning
nu ophæves. En monopolsituation bør ikke
opretholdes på radiospredningsområdet, når
den ikke længere - teknisk og økonomisk - er
nødvendig. Et monopolbrud vil desuden kunne
blive til gavn for Danmarks Radio, hvis nuvæ-
rende organisations- og styreform i høj grad
netop er betinget af institutionens monopolstil-
ling. Ovennævnte mindretal mener imidlertid
ikke, at monopolbruddet bør ske ved oprettel-
sen af en ny offentlig eller selvejende institu-
tion på en sådan måde, at monopolet blot
afløses af et 'duopol'.

Dette mindretal finder, at der bør tages
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hensyn til, at vi står i en situation, hvor udvik-
lingen hurtigt kan skabe mange forskellige
muligheder for spredning af fjernsynsprogram-
mer. Nye muligheder vil opstå i takt med
udbygningen af kabelnettet, og desuden vil det
- om man ønsker det - inden for overskuelig tid
kunne lade sig gøre for forholdsvis begrænsede
midler at udbygge UHF-nettet således, at der
kan etableres en 3. tv-kanal.

Disse medlemmer går ind for et tilladelses-
eller koncessionssystem, der er så åbent som
muligt, og som også giver mulighed for regio-
nale udsendelser. Kun ved en sådan ordning
kan man imødekomme de brede ønsker, som
findes i befolkningen i retning af et nyt pro-
gramtilbud i tv, som udgør et reelt program-
alternativ til Danmarks Radio. Disse medlem-
mer kan derfor ikke tilslutte sig tanken om, at
de selskaber, der får tilladelse til at drive tv-
virksomhed på det nye sendernet, i almindelig-
hed skal have programforpligtelser som Dan-
marks Radios.

Efter disse medlemmers opfattelse må en
gennemførelse af en åben koncessionsordning
for det nye sendernet uundgåeligt medføre
konsekvenser for Danmarks Radio, navnlig
når det gælder styreformen. Men det er i øvrigt
disse medlemmers opfattelse, at en bevarelse af
grundtrækkene i Danmarks Radios hidtidige
programvirksomhed, når det gælder program-
forpligtelser og alsidighed, er en forudsætning
for, at der på det nye sendernet kan gennemfø-
res en mere fri programvirksomhed.

Koncessionsordningen for tv-2 bør i hoved-
trækkene udformes således:

Som koncessionsmyndighed udpeges af kul-
turministeren et mindre nævn (7-9 personer),
bestående af medlemmer med professionelle,
kreative og ledelsesmæssige erfaringer fra me-
die- og kulturområdet.

Man kunne også forestille sig en sammen-
sætning af nævnet mere i overensstemmelse
med dansk tradition. Nævnet bør i så fald
bestå af maximalt 13-15 medlemmer, der ud-
nævnes af ministeren for kulturelle anliggen-
der. Det bør omfatte medlemmer med økono-
misk og juridisk sagkundskab, medlemmer
med professionelle og ledelsesmæssige erfarin-
ger fra medieområdet og medlemmer med til-
knytning til erhvervslivet og kulturlivet. Speci-
elt den omstændighed, at der forudsættes an-
vendt licensmidler til finansiering af program-

virksomheden kan tale for, at nogle af
medlemmer udpeges af regeringen og/eller fol-
ketinget. Regeringsmedlemmer eller medlem-
mer af folketinget bør dog ikke kunne indtræde
i nævnet.

Nævnet skal have til opgave at:
1) udstede tidsbegrænsede koncessioner til

selskaber, der ønsker at udsende tv,
2) kontrollere koncessionernes overhol-

delse,
3) efter objektive kriterier (f.eks. antallet

afsendetimer) at fordele de økonomiske
ressourcer mellem selskaberne,

4) såfremt der gennemføres en delvis re-
klamefinansiering, (jfr. nedenfor) at ta-
ge stilling til reklametidspunkt og i det
hele overholdelse af en reklamekodeks,

5) og endelig at foretage den nødvendige
koordinering mellem de programan-
svarlige selskaber indbyrdes og varetage
de nødvendige samarbejdsfunktioner i
forhold til Danmarks Radio.

Nævnet skal ikke være programansvarligt,
men løbende følge udsendelserne, dels med
henblik på, om disse opfylder koncessionsbe-
tingelserne og dels med henblik på, om selska-
berne opfylder sådanne kvalitetskrav, at de bør
have koncessionen fornyet ved udløb.

Nævnet bistås i sit arbejde af en administra-
tion, der dels varetager sagsforberedelsen for
nævnet, dels varetager det daglige, løbende
arbejde.

Koncessionerne bør uddeles til selskaber,
der dannes af interesserede brancher inden for
medie- og kulturområdet og/eller andre inter-
esserede med henblik på udsendelse af tv. Poli-
tiske organisationer og religiøse sammenslut-
ninger bør være udelukket fra at danne tv-
selskaber. Koncessionerne bør principielt gives
efter det såkaldte vertikale princip, dvs. med
helt programudbud og fordeles efter tid på
ugen eller dagen, f.eks. en bestemt ugedag/
ugedage eller f.eks. morgen-tv. Derimod bør
koncessionerne sædvanligvis ikke fordeles ef-
ter det horisontale princip, dvs. efter udsendel-
sens art, f.eks. om det er børne- og ungdoms-
udsendelser eller underholdning, dramatik
osv. Dette gælder dog ikke den egentlige ny-
hedsformidling, hvor det formentlig vil være
hensigtsmæssigt at give koncessionen til et
særligt nyhedsselskab. Også andre undtagelser
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fra princippet kunne tænkes, f.eks. på uddan-
nelses- og undervisningsområdet.

Ved koncessionsuddelingen bør de enkelte
selskaber forholdsvis udførligt redegøre for
deres programpolitik, som efter forhandling
med tv-nævnet vil udgøre en del af konces-
sionsbetingelserne. For de enkelte programsel-
skaber, med undtagelse af nyhedsselskabet,
bør der ikke stilles krav om programmæssig
alsidighed og objektivitet, men det samlede
udbud skal være præget af programmæssig
alsidighed, herunder hensyn til dansk og nor-
disk kultur. Det vil være en væsentlig opgave
for tv-nævnet ved koncessionsfordelingen at
sikre dette. Det programmæssige og juridiske
ansvar for udsendelserne bør ligge hos det
enkelte selskab.

Hvorledes selskaberne skal opbygges, om de
selv vil producere programmerne eller give
disse ud i entreprise, er op til selskaberne selv.
Det bør muligvis gælde som et koncessions-
krav, at hvert programselskab nedsætter et
repræsentativt rådgivende programudvalg.
Programdebatten vil på den måde ikke blive
centraliseret i en enkelt ny tv-2 institution,
men kommer til at foregå flere steder.

Med hensyn til finansieringen er det afkom-
missionens drøftelser klart fremgået, at en ren
reklamefmansieret ordning ikke er mulig, dels
fordi der næppe er tilstrækkelige reklamemid-
ler til rådighed, og dels fordi en sådan vil få
alvorlige følger for den trykte presse. Oven-
nævnte medlemmer skal foreslå en blandet
licens- og reklamefinansiering i overensstem-
melse med de principper, der er kommet til
udtryk i andre anbefalinger, der foreslår en
sådan finansieringsform.

Reklamerne bør bringes i blokke. Ansvarlig
for reklamerne er tv-nævnet, idet det dog skal
være muligt for dette at oprette et særligt
reklameselskab, der skal stå for det praktiske
arbejde.

Blandt de medlemmer, der støtter denne
model, ønsker følgende medlemmer:

Peter Müller og Niels Thomsen,

dog at notere følgende præciseringer og forbe-
hold med hensyn til forslagets nuværende ud-
formning:

- at licensmidlernes deling hellere bør ske

med hensyntagen til licensbetalernes ud-
talte præferencer;

- at Danmarks Radio som delvis kompen-
sation for afkald på licensindtægter får
adgang til at udsende betalte reklamer (i
blokke);

- at koncessionsnævnets myndighed med
hensyn til betingelser og koordination
efterhånden begrænses til det spred-
ningsteknisk nødvendige;

- at der i det kommende par år gøres en
ekstraordinær, tidsbegrænset indsats
med offentlig støtte for at få det første
koncessionerede tv-2 startet på et kvalifi-
ceret grundlag.

IX. 1.1.2 Entreprisemodellen
Et andet mindretal, bestående af 26 med-

lemmer:

Aase Boesen, HP. Clausen, Arne Ejbye-Ernst,
Knud Aage Frøbert, Morten Giersing, Holger
Hansen, Povl Hermansen, Peter Holst, Tove
Hygum Jacobsen, A. Stendell Jensen, Liselotte
Knudsen, Torben Krogh, Hans Larsen, Kr.
Lindbo-Larsen, Olga Linné, Erik Lund,
Frands Mortensen, Karl Johan Mortensen,
Bent Nebelong, Hans Nielsen, Kirsten Nielsen,
Kaj Pedersen, Preben Sepstrup, Karen Siune,
Hans Strunge og Birte Weiss,

anbefaler, at der snarest oprettes et dansk tv-2,
udsendt over UHF-sendernet. Et tv-2 skal op-
bygges uafhængig af Danmarks Radio, og der
bør ved etableringen af en ny kanal ikke ske en
fastlåsning af det danske tv-mønster. En smi-
dig og fleksibel struktur for et tv-2 er det bedste
middel til at sikre den fremtidige tilpasning til
de mange nye mulighder, som bl.a. den tekno-
logiske udvikling medfører.

Derfor ønsker disse medlemmer at under-
strege entreprisesystemet meget kraftigt. De
vil undgå opbygningen ikke blot af en stor
organisation, men også af et tungt kontrolap-
parat. Et tv-2 uden for Danmarks Radio skal
efter dette synspunkt hvile på følgende præ-
misser:

1. Formålet med et tv-2
Hensigten med at oprette et dansk tv-2 kan

deles op på tre hovedbegrundelser:
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- at skabe større mangfoldighed og alsig-
hed i tv-udbuddet, herunder øge mulig-
heden for målrettede programmer til for-
skellige grupper i samfundet;

- at skabe konkurrence på kreativitet og
kvalitet;

- at styrke dansk kultur og den heri rodfæ-
stede udveksling med udenlandsk kultur
i en situation, hvor udbuddet af uden-
landsk tv øges meget kraftigt gennem
adgang til nabolandes tv, satellit-tv og
video.

2. Struktur
For at opfylde dette formål etableres en ny

selvstændig institution, oprettet ved lov eller i
henhold til lov. Det bør være en selvejende
institution. Dens formål er at tilvejebringe og
sprede et landsdækkende tv-2-program, uaf-
hængigt af Danmarks Radio, suppleret med
regionalt tv.

3. Opgaver og forpligtelser
Tv-2's opgaver og forpligtelser er principielt

de samme, som er gældende for det nuværende
tv i Danmarks Radio. Det vil sige, at formålet
er at bringe nyhedsformidling, oplysning, un-
derholdning og kunst, som er bestemt til mod-
tagelse af almenheden. Det skal ske på en
sådan måde, at der lægges afgørende vægt på
hensynet til informations- og ytringsfriheden,
og at der i programudbuddet skal tilstræbes
den størst mulige mangfoldighed og alsidighed
i den forstand, at både samfundets strømninger
og brydninger kommer til udtryk.

4. Koordinering
For at modvirke en parallel programlæg-

ning, der rent praktisk vil indskrænke seernes
valgmuligheder, nedsættes et programkoordi-
neringsorgan, bestående af programansvarlige
chefer fra de to kanaler. Det har ingen pro-
grambeføjelser og skal alene på basis af de to
kanalers egne programlægninger medvirke til
en hensigtsmæssig placering af det samlede
programudbud.

5. Produktionsveje
Følgende medlemmer inden for dette min-

dretal:

Morten Giersing, Holger Hansen, Povl Her-
mansen, Peter Holst, Tove Hygum Jacobsen, A.

Stendell Jensen, Liselotte Knudsen, Hans Lar-
sen, Kr. Lindbo-Larsen, Olga Linné, Bent Ne-
belong, Hans Nielsen, Kirsten Nielsen, Kaj Pe-
dersen, Preben Sepstrup, Karen Siune, Hans
S t runge og Birte Weiss,

forudsætter, at tv-2 kun skal råde over be-
skedne faciliteter til egenproduktion, idet pro-
grammerne - bortset fra den daglige, løbende
nyheds- og aktualitetsformidling - tilvejebrin-
ges gennem entreprisekontrakter, købsaftaler
og andre former for samarbejde med filmbran-
chen, videoselskaber og andre producentgrup-
per. Modellen har en del fællestræk med film-
branchens tv-2-forslag (jfr. bilag 3).

Andre medlemmer inden for mindretallet:

Aase Boesen, H.P.Clausen, Arne Ejbye-Ernst,
Knud Aage Frøbert, Torben Krogh, Erik Lund,
Frands Mortensen og Karl Johan Mortensen,

understreger, at i princippet skal institutionen
selv kun råde over tekniske faciliteter til pro-
gramafvikling og dertil knyttede funktioner.
For den løbende daglige nyhedsformidling må
gælde, at den sikres ved en længerevarende
kontrakt, der indeholder særlige klausuler om
alsidighed, informationsforpligtelser og re-
spekt for ytringsfriheden. Denne struktur vil
betyde, at der ikke er behov for noget særligt
stort fastansat personale. Ud over direktionen
og en mindre administration, skal der ansættes
et antal programredaktører med ansvar for
hvert deres område.

En sådan struktur vil bidrage til at opmun-
tre nye kreative miljøer på tv-området, og den
skaber mulighed for en fleksibel og bred pro-
gramsammensætning. Desuden er kanalens or-
ganisation og de tekniske faciliteter, der knyt-
tes til den, gjort så begrænsede, at kanalen
skulle have gode muligheder for løbende at
udnytte de perspektiver, den tekniske udvik-
ling åbner.

6. Styring
Med hensyn til styringen og ledelsen af tv-2

er der afvigende opfattelser i dette mindretal.
Medlemmerne:

Arne Ejbye-Ernst, Knud Aage Frøbert, Holger
Hansen, Povl Hermansen, Peter Holst, Tove
Hygum Jacobsen, A. Stendell Jensen, Liselotte
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Knudsen, Hans Larsen, Kr. Lindbo-Larsen,
Olga Linné, Bent Nebelong, Hans Nielsen, Kir-
sten Nielsen, Kaj Pedersen, Karen Siune, Hans
S t runge og Birte Weiss,

finder det uhensigtsmæssigt at tage detaljeret
stilling til sammensætning og kompetencefor-
deling på nuværende tidspunkt. Det skyldes et
ønske om at vurdere dette spørgsmål i sam-
menhæng med en ændring af Danmarks Ra-
dios ledelsesform set i lyset af brud på mono-
polet. Da mediekommissionen under alle om-
stændigheder skal arbejde videre med dette
spørgsmål med henblik på revison af radiolo-
ven, finder ovenstående medlemmer det ekstra
uhensigtsmæssigt at tage isoleret stilling til
tv-2's ledelsesstruktur nu - udover at fastslå
nogle overordnede principper, som bør gælde
for begge kanaler. De kan til brug for medie-
kommissionens videre arbejde skitseres sådan:
Den administrative og økonomiske ledelse og
ansvaret for programvirksomheden ligger hos
driftsledelsen, der er ansvarlig over for besty-
relsen. Bestyrelsen består af professionelle le-
dere med erfaring fra kreativ virksomhed,
samt repræsentanter for medarbejderne og det
politiske liv.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktio-
nen. Programdebatten foregår i et program-
råd, bredt sammensat af folkelige og kulturelle
organisationer, herunder lytterbevægelserne.
Det bør samtidig tilstræbes, at bestyrelse og
programråd har ligelig repræsentation af
mænd og kvinder, og at det er forskellige
interessegrupper, som udpeger og udpeges til
de to tv-kanalers styrelse og råd. Klager be-
handles i et fælles klagenævn for ætermedi-
erne.

Inden for det andet mindretal er der i øvrigt
forskellige ideer til den konkrete udmøntning
af disse principper, jfr. betænkningens side
122 fog 123 f.

Mindretallet mener imidlertid, at ovenstå-
ende er tilstrækkeligt grundlag til at træffe
beslutning om opførelse af sendemaster til
fremførelse af et dansk tv-2, uafhængigt af
Danmarks Radio.

Medlemmerne:

Aase Boesen, H.P.Clausen, Morten Gier sing,
Torben Krogh, Erik Lund, Frands Mortensen,
Karl Johan Mortensen og Preben Sepstrup,

foreslår, at tv-2 skal ledes af en bestyrelse på 9-
11 medlemmer. Bestyrelsen, hvis medlemmer
udpeges for en begrænset årrække, nedsættes
af ministeren for kulturelle anliggender, men
er efter nedsættelsen administrativt og an-
svarsmæssigt uafhængig af ministeren. Besty-
relsen skal bestå af medlemmer med professio-
nelle, kreative og ledelsesmæssige erfaringer
fra medieområdet, medlemmer med tilknyt-
ning til kulturlivet og medlemmer med juridisk
og økonomisk ekspertise samt medarbejderre-
præsentation.

I kraft af, at rammerne for tv-2 udstikkes
igennem lovgivningen, må det være underkas-
tet en offentlig indsigt med, at programvirk-
somheden er i overensstemmelse med lovens
formålsparagraf. Denne funktion må være
klart adskilt fra det økonomisk/administrative
ansvar, som er henlagt til bestyrelsen. Til at
varetage den offentlige indsigt bør der nedsæt-
tes et programråd, bestående af forholdsvis få
kulturpersonligheder. I programrådet kan ikke
sidde medlemmer af folketinget eller af kom-
munale råd.

Programrådets forpligtelser vil være lø-
bende at følge programvirksomheden og med
jævne mellemrum at drøfte den. Finder pro-
gramrådet, at principperne i formålsparagraf-
fen er krænket, skal det påtale dette over for
bestyrelsen. Af principielle grunde bør pro-
gramrådets virksomhed foregå i offentlighed.
Medlemmerne udpeges for en begrænset år-
række.

7. Finansiering
Med hensyn til finansieringen har oven-

nævnte mindretal forskellige opfattelser.
Medlemmerne:

Aase Boesen, Morten Giersing, Povl Herman-
sen, Tove Hygum Jacobsen, A. Stendell Jensen,
Liselotte Knudsen, Torben Krogh, Hans Lar-
sen, Kr. Lindbo-Larsen, Olga Linné, Erik
Lund, Frands Mortensen, Hans Nielsen, Kir-
sten Nielsen, Kaj Pedersen, Preben Sepstrup,
Karen Siune, Hans Strunge og Birte Weiss,

ønsker programvirksomheden finansieret gen-
nem opkrævning af en samlet licens for tv-2 og
Danmarks Radio. Som baggrund for finansud-
valgets godkendelse af licensens størrelse udar-
bejder de to tv-kanaler uafhængigt af hinanden
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fem-årsplaner for den programmæssige og den
økonomiske udvikling. De økonomiske ram-
mer fastlægges således for fem år ad gangen.
Fordelingen mellem de to kanaler fastsættes i
radioloven. For at sidestille den skrevne og den
æterbårne presse og for at undgå en alt for stor
licensstigning ved overgangen til to-kanalsy-
stemet, fritages den æterbårne presse for at
betale moms. (Danmark er det eneste land i
verden, som har moms på licensen). Den an-
drager i øjeblikket ca. 200 mio.kr. Samtidig
overtager staten pligten til at finansiere de
eksisterende sociale kompensationsordninger i
forbindelse med licensen. Dette beløb er ca. 90
mio.kr.

Medlemmerne:

H.P.Clausen, Arne Ejbye-Ernst, Knud Aage
Frøbert, Karl Johan Mortensen og Bent Nebe-
long,

finder det ikke rimeligt, at et tv-2 finansieres
udelukkende ved en licensforhøjelse. Derfor
ønsker de åbnet mulighed for en kombination
af licens- og reklamefinansiering, eventuelt
også abonnements- og betalings-tv som middel
til at skaffe indtægter ved salg af specielle
programtyper ud over de programmer, kana-
len er forpligtet til at sende.

Disse medlemmer finder, at det vil være
rimeligt at flytte udgiften til de nedsatte licen-
ser fra licensmidlerne over på statsregnskabet.
Det frigjorte beløb bør tilføres tv-2. Kan det
ovennævnte forslag om at friholde licensen for
moms gennemføres, bør også det derved ind-
vundne beløb overføres til tv-2.

I så fald vil kanalen kunne opbygges uden
egentlig licensforhøjelse, idet resten af drifts-
udgifterne foreslås dækket gennem reklamefi-
nansiering og abonnements- og betalings-tv
som nævnt ovenfor.

Kan licensmomsen ikke frigives til et tv-2,
må der tilføres kanalen en del af en fælles
licens, som sammen med en delfinansiering
gennem reklamer m.v. skal sikre kanalens
drift. Reklamefinansieringen skal begrænses til
en delfinansiering. Der kan f.eks. opstilles et
maksimum på 25% af kanalens driftsomkost-
ninger, og reklamer må kun anvendes i forbin-
delse med landsdækkende programmer. Der-
med mener disse medlemmer, at der kan und-
gås et for stærkt pres på de øvrige reklamebar-
rende medier.

De grundlæggende regler for reklamefinan-
siering skal fastlægges ved lov. Reglerne skal
sikre mod indflydelse fra reklamer på pro-
gramlægningen, f.eks. ved at bestemme sende-
tidspunkter og sætte maksimum for den del af
sendetiden, der må anvendes til reklamer.

Medlemmerne:

Holger Hansen og Peter Holst,

peger på, at finansieringen (foreløbig) bør ske
ved licens (i delingsforhold med Danmarks
Radio). For at den samlede licens ikke skal
stige for kraftigt, bør staten overtage de sociale
forpligtelser, der i øjeblikket i form af nedsat
licens til visse grupper er pålagt Danmarks
Radio.

Såfremt det ikke skønnes hensigtsmæssigt at
lade licensen bære hele den øgede udgift til
programvirksomheden, bør det overvejes at
indføre adgang til indtægtssupplering ved re-
klameindslag, der i givet fald bør sendes i
blokke på bestemte tidspunkter (den vesttyske
model). Regler herom, f.eks. maksimumstid 30
min. pr. dag, bør fastsættes ved lov. Dette bør i
så fald gælde begge tv-kanaler.

Administrationen af eventuelle reklamer
bør lægges i et selvstændigt organ uden for de
to tv-kanaler, således at der er 'vandtætte
skodder' mellem reklame- og programvirk-
somhed i de to kanaler.

8. Konsekvenser for Danmarks Radio
Følgende medlemmer:

Aase Boesen, H.P.Clausen, Arne Ejbye-Ernst,
Knud Aage Frøbert, Morten Giersing, Peter
Holst, Torben Krogh, Olga Linné, Erik Lund,
Frands Mortensen, Hans Nielsen, Kirsten Niel-
sen, Kaj Pedersen, Preben Sepstrup og Karen
Siune,

peger desuden på, at tilslutningen til dette
forslag begrundes med, at så mange mulighe-
der som muligt skal åbnes i det danske tv-
tilbud. Oprettelsen af en ny tv-kanal løser
imidlertid ikke alle problemer. Det er klart for
disse medlemmer, at Danmarks Radios fremti-
dige organisation og struktur må tages op til
overvejelse både som følge af oprettelsen af en
kanal-2 og i lyset af de nye muligheder, der i
øvrigt åbner sig for tv-programvirksomhed i
Danmark.
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Uanset om etablering af tv-2 sker ved en
særlig lovgivning eller ved indføjelse af et nyt
kapitel i radioloven, må den nuværende lov
nødvendigvis ændres på adskillige punkter.
Som led i denne ændring bør også Danmarks
Radios styreform ændres, således at Dan-
marks Radio ikke stilles ufordelagtigt i kon-
kurrencen med den ny kanal.

Det indebærer ikke nødvendigvis, at Dan-
marks Radio får præcis samme styring som
tv-2, men som et minimum må der ske en klar
adskillelse mellem det økonomisk/administra-
tive ansvar og den programmæssige efterkri-
tik, således at de to funktioner henlægges til
hvert sit organ, og således at disse to organer er
sammensat forskelligt, både når det gælder
medlemmer, og når det gælder retten til at
udpege medlemmer. Det vil være naturligt, at
det økonomisk/administrative organ (radiorå-
det) får 9-11 medlemmer med særlige forud-
sætninger for at bestride et sådant hverv, her-
under en repræsentation for medarbejderne,
mens programudvalget sammensættes af re-
præsentanter for folkelige og kulturelle organi-
sationer og bevægelser.

Som en konsekvens af den foreslåede proce-
dure ved godkendelse af licensen må radio-
delen af Danmarks Radio arbejde med et selv-
stændigt budget, således at også den kan ind-
drages i en licens-fastsættelse, der finder sted
hvert femte år.

IX.1.2 TV-2 inden for Danmarks Ra-
dio

Tre medlemmer:

Laurits Bindsløv, Gerda Louw Larsen og Børge
E. Nielsen,

anbefaler, at den nye tv-kanal tildeles Dan-
marks Radio, således at der sikres en samlet
samfunds- og forbrugerstyring af tv-1 og tv-2.

Det bør være en forpligtelse for det samlede
programudbud, at begge kanaler lægger afgø-
rende vægt på hensynet til informations- og
ytringsfriheden og tilstræber den størst mulige
alsidighed (jfr. den nuværende radiolov, § 7).

Undervisningsudsendelser for såvel børn,
unge som voksne bør fortsat indgå i det tvær-
mediale samarbejde mellem tv-1, tv-2 og ra-
dioen, og som hidtil betales af staten.

Organisatorisk foreslås det at anvende en
model, der i hovedsagen svarer til den, der er
benyttet for de to tv-kanaler under det engel-
ske BBC.

Øverste chef for tv-1 og tv-2 er den fælles
programdirektør. De to kanalers sendeflade
redigeres af to kanalchefer, hvorved der etable-
res to afsætningsmuligheder ('indgange') for
programafdelingernes tilbud om udsendelses-
typer.

Forslaget ændrer ikke den nuværende pro-
gramafdelings-struktur i tv, bortset fra en sær-
lig 'Rapport-afdeling' til tv-2 (se nedenfor).
Hver programafdeling får i dette system såle-
des muligheden for at afsætte idéer og forslag
til de to kanalchefer. De to kanalchefer modta-
ger tilbud om programstof fra tv's programaf-
delinger samt fra evt. regionale tv-centre. Des-
uden bygger forslaget på en omfattende benyt-
telse af entrepriseproduktioner.

Tv-2 skal betragtes som et alternativ til tv-1 i
aftensendetiden, dvs. kl. 19.00 - 23.00. Dette
betyder, at denne kanal får en årlig sendetid på
ca. 1.500 timer, deraf ca. 800 timers egenpro-
duktion. Programredaktionen tilrettelægges
således, at seerne hver aften får en reel valgmu-
lighed mellem forskellige programtyper på
henholdsvis tv-1 og tv-2. Dette betyder, at
sendefladerne på de to kanaler opbygges koor-
dineret og kontrapunktisk.

Tv-2's programprofil skal være stærkt varie-
ret - principielt med tilbud af programtyper af
samme karakter, som tv-1. Det kan derfor ikke
anbefales, at man søger at rendyrke en kanal-
profil af særlig underholdende eller specifikt
oplysende karakter eller med 'smalle' pro-
grammer, sigtende mod mindre målgrupper.
Hvis sendefladerne i tv-1 og tv-2 opbygges
koordineret og kontrapunktisk, kan specifikke
målgruppers interesser og behov imidlertid
bedre end nu tilgodeses ved samspillet mellem
kanalernes programtilbud.

Der etableres et dagligt rapport-program
med nyheder og aktualiteter på tv-2. Som
alternativ til tv-avisen/tv-aktuelt placeres rap-
portprogrammet senere end tv-avisen (herved
udnyttes fordelen ved en senere deadline). Pro-
grammet produceres af en særlig afdeling med
egen medarbejderstab og faciliteter. Et sådant
program bør i sin opbygning tilstræbe at skabe
sig en selvstændig programprofil.

Halvdelen af egenproduktionen til tv-2 læg-
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ges ud i entreprise hos produktionsmiljøer
uden for Danmarks Radio. Den anden halvdel
produceres på faciliteter i Danmarks Radio.
For at skaffe plads dertil udvides entreprisean-
delen af tv-l's egenproduktion i forhold til i
dag.

Danmarks Radios nuværende produktions-
faciliteter bemandes, så de kan udnyttes maksi-
malt, og desuden udbygges de en del for at
imødekomme det stigende krav på faciliteter
til egenproduktion og bearbejdelse af frem-
medproduktion samt til en øget decentralise-
ring af programvirksomheden.

Tv-2-virksomheden forudsættes lige som
Danmarks Radio i øvrigt finansieret ved li-
censafgifter - altså fælleslicens. For at lette
licensbyrderne for de enkelte seere foreslås det
at fritage licensafgifterne for moms. Sådanne
afgifter er ikke momsbelagt i noget andet land.

Det kunne endvidere overvejes at lade staten
overtage udgifterne ved licenslempelser og -
fritagelser.

De medlemmer, der går ind for dette forslag,
er af den opfattelse, at man hermed får en
løsning, der er enklere, bedre og billigere end
enhver løsning, der er ensbetydende med op-
rettelse af en tv-institution uafhængig og i
konkurrence med Danmarks Radio.

Det skal understreges, at mediekommissio-
nen af tidsmæssige grunde endnu ikke har
behandlet justeringer af Danmarks Radios sty-
reform. Denne betænkning fra mediekommis-
sionen skal derfor ses som et grundlag for
folketingets beslutning om at opføre sendema-
ster til fremførelse af et dansk tv-2.

IX.2 Uændret kanalsystem
To medlemmer:

Arnold Nørregaard og Ruth Nb'rthen,

finder det ikke økonomisk og socialt forsvar-
ligt, at der på indeværende tidspunkt træffes
beslutning om etablering af endnu et lands-
dækkende tv-sendernet (UHF-sendernet) med
henblik på oprettelsen af et dansk tv-2.

Det er deres opfattelse, at etablering af et
tv-2 skal sættes ind i en prioriteringsrække i
forhold til andre, presserende samfundsopga-
ver, men at man i øvrigt ved koncentration af
kræfter og ressourcer omkring den eksiste-

rende tv-kanal hurtigst og billigst kan opnå
den ønskede styrkelse af dansk tv, både med
hensyn til kvalitet og kvantitet.

Ved at udnytte sendetiden bedre i den eksi-
sterende tv-kanal kan man imødekomme det
påviste behov hos nogle befolkningsgrupper,
specielt de mest tv-forbrugende, for at kunne
se fjernsyn uden for de traditionelle danske
sendetider. Der kan også opnås større differen-
tiering i programfladen uden det spild af res-
sourcer, som to konkurrerende kanaler i det
lille danske sprogområde vil føles som i en
situation, der i øvrigt er præget af voldsomme,
offentlige besparelser og private købekraft-ind-
skrænkninger.

IX.3 Andre mindretals-
anbefalinger

IX.3.1

Et medlem:

Karl V. Thomsen,

mener, at mulighederne for udvidet dansk tv-
virksomhed, landsdækkende og regionalt, af-
hænger af udbygningen af et forsvarligt distri-
butionsnet, hvorigennem alle, der har mulig-
hed og evne, skal kunne udsende programmer.

Ansvaret for udsendelserne, herunder de-
mentier og rettelser, følger reglerne for den
trykte presse. Der skal være fri adgang for
involverede til direkte at se og høre udsendel-
ser, som eventuelt kan give anledning til an-
svarspådragelse.

Finansiering sker ved reklameindtægter for
alle ætermedier, ved video-, bånd- og plade-
produktion, ved sponsorvirksomhed o.l. og
ved direkte brugsbetaling på den teknisk enkle-
ste måde, f.eks. ved telefonopkald.

IX.3.2
Et medlem:

Hilmar Sølund

er af den opfattelse, at der bør skabes de mest
hensigtsmæssige betingelser for produktion og
sending af danske tv-programmer.
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IX.4 En fælles klageinstans for
tv-1 og tv-2

Et flertal af kommissionen, bestående af 52
medlemmer:

Sigurd Bennike, Laurits Bindsløv, Aase Boesen,
Johs. Christensen, H.P.Clausen, Aage Deleu-
ran, Arne Ejbye-Ernst, Bjarke Fog, Knud Aage
Frøbert, Morten Giersing, Nina Gjessing, Hol-
ger Hansen, Poul Hansen, Knud-E. Hauberg-
Tychsen, Ida Heide-Jørgensen, Ole Bernt Hen-
riksen, Povl Hermansen, Peter Holst, Tove Hy-
gum Jacobsen, A. Stendell Jensen, F. Reidar
Jørgensen, Erik Knudsen, Liselotte Knudsen,
Torben Krogh, Gerda Louw Larsen, Hans Lar-
sen, Flemming Leth-Larsen, Kr. Lindbo-Lar-

sen, Olga Linné, Erik Lund, A. Lund-Sørensen,
1b Lønberg, Thyge Madsen, Frands Mortensen,
Karl Johan Mortensen, Bent Nebelong, Hans
Nielsen, Kirsten Nielsen, Ruth Nörthen, J. Nø-
rup-Nielsen, Kaj Pedersen, Preben Sepstrup,
Karen Siune, Henning Skaarup, Bo Smith,
Hans Strunge, Karl V. Thomsen, Niels Thom-
sen, P. Toftdah, W. Weincke, Birte Weiss og
Eivind Winsløw,

mener, at såfremt der etableres en tv-kanal
uden for Danmarks Radio, bør der oprettes en
for Danmarks Radio og al anden dansk radio-
og fjernsynsvirksomhed fælles klageinstans til
at behandle og afgøre klager over indholdet i
radio- og fjernsynsprogrammer.
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Bilag 1

Resumé af Dansk Annoncørforenings forslag til et
kommercielt tv-2

Lovgivning
Annoncørforeningen ønsker ikke at være

part i en diskussion om monopol/ikke-mono-
pol, men går ud fra, at Danmarks Radio fort-
sætter i sin nuværende form.

Organisationsform
Der skal etableres et folkeaktieselskab, hvori

særinteresser også kan få en rimelig indfly-
delse. Selskabet skal drive både radio- og tv-
virksomhed.

Aktierne fordeles på følgende måde: Kultur-
ministeren (evt. via telefonselskaber), danske
dagblade og danske ugeblade skal hver besidde
16,67% af aktierne. Andre enkeltaktionærer
skal besidde de sidste 50% af aktierne. I øvrigt
skal det gælde, at ingen enkeltaktionær må eje
mere end 5% af aktiekapitalen.

Selskabet skal bygges op omkring tre klart
adskilte afdelinger: Redaktionen, annonceaf-
delingen og distributionen.

Redaktionens programchef skal som sit ar-
bejdsgrundlag have et 'programudvalg' sam-
mensat af kyndige personer inden for den dan-
ske presseverden - et udvalg, der skal være
retningsgivende for programudvalget.

Annonceafdelingen skal omfatte en ansvar-
lig kontrolinstans, som kan rådspørges, inden
en reklame produceres, og som skal godkende
reklamen, før den udsendes. Reklamerådet
kan fungere som appelinstans.

Forpligtelser
Annoncørforeningen ønsker ikke at deltage i

en diskussion om, hvad der er god eller dårlig
udsendelseskvalitet.

Sendetiden
Forslaget siger intet herom.

Regionalisering
Forslaget udtaler sig ikke herom.

Finansiering
Tv-2 skal være et børsnoteret selskab, der

skal ledes og drives efter forretningsmæssige
principper. Tv-2's aktiviteter finansieres ved
reklameindtægter.

Der skal fastsættes en maksimumsendetid
for reklamer (formentlig 30 min. pr. døgn).
Reklamer midt i en udsendelse vil ikke blive
tilladt. Reklamerne sendes i blokke af max.
fem minutters varighed. Det enkelte rekla-
meindslag må vare mellem 10-60 sekunder.
Der skal fastsættes et maksimum for, hvor
mange spots og hvor lang sendetid en enkelt
annoncør kan købe inden for en given periode.

Der vil næppe blive brug for ny lovgivning
på dette område. Der findes markedsføringslo-
ven, kodeks for reklamepraksis, reklamerådets
vejledende regler og en række ministerielle
bekendtgørelser. Herudover vil det være na-
turligt, at reklamerådet fik til opgave at bear-
bejde en række konkrete emner.
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Bilag 2

Resumé af et liberalt principforslag om, hvordan
Danmarks Radios monopol kan brydes*)

Lovgivning
Forslaget bygger på to koncessionerede pro-

gramselskaber. Rammerne for selskabernes
virksomhed og hvilke minimumskrav, der skal
opfyldes, fastlægges ved lovgivning. Selskaber-
nes virksomhed bør være omfattet af presselo-
ven for at sikre kildebeskyttelse og berigtigel-
sesregler.

Organisation
Regeringen nedsætter et tv-nævn, bestående

af seks personer. Formanden skal være høje-
steretsdommer. Et medlem udpeges af regerin-
gen, et af oppositionen og to af folketinget.
Medlemmerne skal være uafhængige, og funk-
tionsperioden kan være fem år. Nævnet skal
uddele koncessioner og sikre, at koncessions-
betingelserne overholdes.

Desuden udpeges et alsidigt sammensat re-
præsentantskab, som nævnet kan rådføre sig
med i koncessionsspørgsmål.

Der oprettes to koncessionerede program-
selskaber, hvoraf det nuværende tv-1 udgør det
ene selskab. Desuden etableres et selvstændigt
produktionsselskab, som skal råde over Dan-
marks Radios tekniske produktionsapparat.
Begge programselskaber kan benytte produk-
tionsselskabets faciliteter.

Forpligtelser
Begge programselskaber forpligter sig til i et

bestemt omfang at gennemføre en produktion
af danske nyheder, baggrunds- og samfunds-
programmer, ligesom de bør forpligtes til alsi-
dighed.

Det er vigtigt, at selskaberne i indbyrdes
konkurrence sikrer et større udbud af danske
programmer og flere valgmuligheder for se-
erne.

Sendetid
Forslaget udtaler sig ikke direkte herom.

Regionalisering
Forslaget forudsætter, at der opbygges et

landsdækkende sendernet for tv-2, men omta-
ler ikke muligheden for regionalisering.

Finansiering
I forslaget skelnes mellem fakta-program-

mer (nyheder, baggrunds- og samfundspro-
grammer) og den øvrige produktion, idet det
forudsættes, at fakta-produktionen er til rådig-
hed for alle seere, mens de øvrige produktioner
tilbydes seerne i abonnement.

Fakta-programmerne finansieres dels ved li-
censopkrævning, dels ved reklamer. Provenuet
fordeles ligeligt til de to programselskaber.

Forslaget er udarbejdet og offentliggjort af Jørgen Kleener,
Helge Sander og Henning Schmaltz-Jørgensen.
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Bilag 3

Resumé af filmbranchens forslag til et dansk tv-2

Lovgivning
Ved lov oprettes en selvejende institution.

Desuden fastsættes formålet og de økono-
misk/tekniske rammer for et koncessioneret
aktieselskab. Tv-2 drives total uafhængig af
Danmarks Radio.

Organisationsform
Tv-2 skal søges opbygget efter enklere ret-

ningslinier end Danmarks Radio.
Ved lov oprettes en selvejende institution.

Bestyrelsen for denne institution skal bestå af
nogle fremtrædende jurister og personer, der
repræsenterer økonomisk og kulturel erfaring.

De enkelte personer skal kun kunne sidde et
begrænset antal år. Bestyrelsen skal på det
økonomiske og praktiske plan stå for etablerin-
gen af et tv-2.

Til varetagelsen af den daglige drift opretter
den selvejende institution et aktieselskab. Be-
styrelsesposterne i aktieselskabet besættes af
de private aktionærer, af den selvejende insti-
tution og af medarbejderne med en trediedel
hver. Hertil kommer regler om begrænset
stemmeret. Blandt bestyrelsens opgaver vil
være budgetgodkendelse og kontrol samt afgø-
relser i større administrative sager. Bestyrelsen
kan kun efter indstilling fra tilsynsrådet (jfr.
nedenfor) træffe beslutning med hensyn til
programvirksomheden.

Bestyrelsen udnævner selskabets direktion,
der skal bestå af en generaldirektør, en pro-
gramdirektør, en økonomidirektør og en juri-
disk direktør. Direktionen ansætter hele det
øvrige personale, herunder 15 programredak-
tører, der hver får tilknyttet to konsulenter. De
får ansvaret for indkøb, udlicitering og indgå-
else af kontrakter.

Alle ansættes på åremålskonlrakter. I alt
regnes med et fast personale på 100, heraf 45 i

de programredaktioner, der står for entreprise-
aftalerne.

Til at varetage den offentlige indsigt nedsæt-
tes et tilsynsråd, bestående af forholdsvis få
kulturpersonligheder. Hvis selskabets formåls-
bestemmelser er tilsidesat, påtaler tilsynet
dette over for aktieselskabets bestyrelse.

Forpligtelser
Der bør arbejdes med en formålsparagraf,

der på linie med den nuværende radiolov stiller
krav om alsidighed i programudbuddet og re-
spekt for ytringsfriheden i selve programarbej-
det. Men alsidigheden skal ikke måles ud fra
den enkelte udsendelse eller den enkelte aften,
men over et længere tidsrum. Kanalen skal
udgøre både et alternativ og et supplement til
Danmarks Radio.

Sendetiden
Minimum må være 30 timer om ugen, sva-

rende til 1.560 timer årligt. Heri er ikke med-
regnet genudsendelser. Programpræsentatio-
nen skal udgøre en halv time pr. dag eller 182
timer årligt.

Blandingsforholdet mellem dansk og uden-
landsk stof bør være 60 : 40. For de danske
programmers vedkommende vil 25% være di-
rekte udsendelser og resten præproducerede
programmer.

Sendetiden bør koncentreres om den sene
eftermiddag og aften.

Egenproduktionen vil indskrænke sig til
programpræsentationsudsendelserne. Resten
af programmerne bestilles udefra i form af
entrepriser.

Ved starten bør der være opbygget et pro-
gramlager, der normalt svarer til et halv års
udsendelser.
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Regionaliseringen
Man kunne tænke sig, at tv-2-kanalen, udo-

ver alsidighedskravet i programsammensæt-
ningen, også skulle tilgodese geografiske ud-
kantsområdet. I og med at så godt som alle
programmerne produceres gennem entreprise-
kontrakter uden for selskabet, er der gode
muligheder for også at inddrage regionale
aspekter.

Finansiering
Ved abonnementsordning.

I. Udgifter (i 1983-priser)
a. Etableringsudgifter: Der må påregnes at

forløbe tre år fra beslutning om at etab-
lere et tv-2 til det første program udsen-
des. Der regnes med fuldt personale de
sidste to år før starten, og med at der skal
være produceret et halv års sendeflade
inden starten.
I denne tre års periode må man regne
med følgende udgifter:
1. personaleudgifter
2. markedsføring
3. husleje
4. afviklingsudstyr
5. opbygning af

programmer
6. diverse

i alt

b. Driftsudgifter:
De årlige driftsudgifter anslås til 574
mio.kr., der fordeler sig, som følger:

1. programindkøb
2. programpræsentation
3. publicity
4. administration
5. afgifter til P&T
6. forrentning og afdrag
7. diverse incl. nyinveste-

ringer

i alt

380 mio.kr.
10 ' '
15 ' '
40 ' '
55 ' '
60 ' '

14 ' '

574 mio.kr.

II. Indtægter:
a. Etableringsudgifterne dækkes gennem

en statslig engangsbevilling på 100
mio.kr. samt gennem udstedelse af aktier
og ved låneoptagelse til ialt 200 mio.kr.

b. Finansieringsgrundlaget skal være en
abonnementsordning, hvor man kan
tegne abonnement for en måned, et kvar-
tal eller et år ad gangen.

Under forudsætning af at en trediedel af
landets tv-modtagere tilslutter sig, bliver afgif-
ten ca. 960 kr. årligt. Hvis halvdelen tegner
abonnement, bliver prisen ca. 640 kr. årligt.

Modellen udelukker ikke, at abonnements-
ordningen suppleres med reklameindtægter.
Men det indgår ikke som en nødvendig forud-
sætning for selskabets drift. I givet fald ville
reklameindtægterne kunne indbringe 200
mio.kr., og dermed nedbringe abonnementsaf-
giften med en trediedel.

For den enkelte abonnent kommer hertil en
engangsudgift på nogle få hundrede kroner til
converter.
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Bilag 4

Resumé af Folkeaktieselskabet Kanal 77's forslag

Oplægget om Kanal 77 er udarbejdet af tv-
producer Heini Egli, landsretssagfører Erik
Oksen og direktør Niels Vinding.

Kanalens navn henviser til grundlovens
§77, som efter forslagsstillernes mening er
skrevet med det klare sigte at hindre statsmag-
ten i at monopolisere pressen.

Lovgivning
Indtil Danmarks Radios monopol er ophæ-

vet gennem en ændring af radiospredningslo-
ven, skal selskabet søge tilladelse til at oprette
lokale reklamefinansierede fjernsynsstationer,
hvilket ikke kræver lovændring.

kontrollere, at koncessionsbetingelserne og sel-
skabets regler efterleves. Tilsynsrådet kan ud-
øve efterkritik, men har ingen censurbeføjelser.

Forpligtelser
Af vedtægterne fremgår, at selskabet i sin

programpolitik skal følge en etisk, pletfri linie.
Propaganda for politiske, religiøse eller andre
agitatoriske formål må ikke finde sted.

Sendetiden
Er angivet at skulle vokse fra 30 timer om

ugen til det dobbelte eller mere.

Organisationsform
Kanal 77 skal organiseres som et aktiesel-

skab og være uafhængig af statens, politiske
partiers, erhvervslivets, organisationers eller
nogen andre gruppers særinteresser.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.
Hver aktie på 100 kr. giver én stemme, dog kan
hver aktionær højst udøve stemmeret for, hvad
der svarer til 1% af aktiekapitalen. Generalfor-
samlingen vælger 7-10 personer, der udgør
bestyrelsen. Kulturministeren vælger dog for-
manden. Valgperioden er tre år med mulighed
for genvalg.

Direktionen skal bestå af to-fem medlem-
mer.

Med hensyn til de daglige funktioner skal
der foretages en skarp adskillelse mellem pro-
gramledelsen og den kommercielle ledelse.

Herudover vælges et tilsynsråd, bestående af
15 medlemmer, hvoraf to vælges af generalfor-
samlingen, et af forbrugerombudsmanden, to
af kulturministeren. Funktionsperioden er to
år med mulighed for genvalg. Tilsynsrådet skal

Regionalisering
Kanal 77 skal starte som lokalt eksperiment,

men skal så hurtigt som muligt blive lands-
dækkende. Dog skal det lokale islæt bevares.

Finansiering
Startkapitalen skal tilvejebringes gennem

udstedelse af aktier og optagelse af langfristede
lån. I øvrigt sker finansiering ved reklameind-
tægter. Alle prisangivelser er excl. moms.

Den budgetterede programudgift svarer til
en timepris på ca. 100.000 kr.

Reklamerne skal være i overensstemmelse
med international kodex for reklamepraksis,
og reklamerne må kun placeres i naturlige
pauser i programmerne. Reklamerne må højst
optage 15% afsendetiden.

Et eventuelt overskud udbetales med et for-
lods udbytte til aktionærerne, svarende til 2%
over Nationalbankens diskonto. Overskud
herudover deles ligeligt mellem aktionærerne
og legater til ungdomsarbejde, idræt og kultur.

144



Kapitalbudget

Antal nye aktionærer
Gennemsnitlig aktiepost, kr.
dvs. ny kapital, mio. kr.

Driftsbudget:
Gager, administration
Studier, 'hardware'
Prod./køb/leje, programmer
Senderfaciliteter
Reklame, PR, salgsmat.

Omkostninger ialt

Lokal reklame
Landsreklame
Øvrige indtægter

Indtægter ialt
Overskud
Til rådighed (investeret) ultimo

1983

15.000
200

3

0,5
0
0
0
0,5

1

0
0
0,5

0,5
-r-0,5

2,5

1984

40.000
500

20

mio. kr.
8
1
8
5
4

26

30
0
1

31
5

27,5

1985

100.000
2.000

200

105
20

150
40
10

325

120
240

10

370
45

272,5
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Bilag 5

Resumé af Københavnske Dagblades Samråds for-
slag

Lovgivning
I hovedstadsområdet har 'Udvalget vedrø-

rende lokal radio- og fjernsynsvirksomhed'
indstillet til ministeren for kulturelle anliggen-
der, at der på forsøgsbasis gives sendertilla-
delse til: Lokal-tv Fonden i det grønne område,
Lokal Radio og TV på Vestegnen og blandt
andre Københavnske Dagblades Samråd.
Disse tre grupper vil koordinere deres indsats.
Da de tre områder er lokale, og da program-
virksomheden er begrundet i et interessefælles-
skab i lokalområdet og i hovedstadsområdet,
mener de tre involverede parter, at forsøget
ligger inden for lovens rammer om lokal radio-
og tv-forsøg, og ny lovgivning er derfor ikke
nødvendig.

Forpligtelser
Programfladen skal være indrettet efter in-

teressefællesskabet i lokalområdet. Alle skal
have mulighed for at komme til orde, hvis de
ønsker det.

Organisationsform
Den indbyrdes organisation inden for Kø-

benhavnske Dagblades Samråd tænkes udfor-
met som et aktieselskab, hvor hver af de impli-
cerede aviser (Aktuelt, Berlingske Tidende,
B.T., Børsen, Ekstra Bladet, Information, Kri-
steligt Dagblad, Land og Folk samt Politiken)
tegner aktier i forhold til tonsvægt papirfor-
brug eller kontrolleret dagbladsoplag. Skema-
tisk kunne organisationen se således ud:

I alt drejer det sig om ca. 40 heltidsstillinger.
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Finansiering
Alene ved abonnementsordning.

I. Udgifter

1. år
2. år
3. år

etablerings-
udgifter
15,4 mio. kr.

0 ' '
0 ' '

II. Indtægter

1. år 5,4 mio. kr. når
2. år 32,2 ' ' '
3. år 77,4 ' ' '

driftsudgifter
17.4 mio. kr.
26.5 ' '
30,4 ' '

22.000 abonnenter
65.000

140.000

I området har 475.000 farve-tv og 174.000
sort/hvid modtager.

For den enkelte husstand vil abonnements-
prisen blive 61 kr. pr. måned, hertil kommer en
engangsudgift til de tekniske installationer på i
alt 1200 kr. eller 30 kr. pr. måned.

Udsendelserne sendes kodet via æteren.

Sendetiden
Der kan opstilles følgende model:

KL.

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

1
2

AVIS-TV.

MORGENNYHEDER

MØD PRESSEN

AVIS-TV TEKST

»HOVEDSTADEN«
»FORSTADSNYT«
»FRA RÅDSTUEN«

AVIS-TV TEKST

AFTENNYHEDER
SPILLEFILM I

SPILLEFILM II

DE SIDSTE
NYHEDER

DANMARKS RADIO

SKOLE-TV

GENUDSENDELSER

BØRNEUDSENDELSE

TV-AVISEN
PROVINSPROGRAM
KULTURPROGRAM
MUSIKPROGRAM

TV-AVISEN

Ud over lokalnyheder, udlandsnyheder skal
der hver aften vises én kortfilm og én spille-
film. På grund af genudsendelser svarer det til
10 kortfilm og 10 spillefilm hver måned.

Regionalisering
Der er alene tale om et regionalt forsøg.

147



Bilag 6

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Lov nr. 421 af 15. juni 1973
som ændret ved
a) lov nr. 583 af 29. november 1978
b) lov nr. 144 af 4. april 1979
c) lov nr. 249 af 27. maj 1981

Kapitel 1.

Almindelige bestemmelser om spredning og for-
deling af lyd- og billedprogrammer.

§ 1. Danmarks radio har eneret til ved
hjælp af radioanlæg at sprede lyd- og billed-
programmer, der er bestemt til modtagelse af
almenheden.

Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender
kan efter forhandling med ministeren for of-
fentlige arbejder og radiorådet give andre tilla-
delse til en forsøgsmæssig spredning af lyd- og
billedprogrammer ved hjælp af radioanlæg in-
den for enkelte lokale områder

§ 2. Danmarks radio har ret til at lade lyd-
og billedprogrammer fordele ved hjælp af ka-
belanlæg.

Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender
kan efter forhandling med ministeren for of-
fentlige arbejder og radiorådet give andre tilla-
delse til en forsøgsmæssig fordeling af lyd- og
billedprogrammer ved hjælp af kabelanlæg in-
den for enkelte lokale områder.

§ 3. Fællesantenneanlæg og andre kabelan-
læg til fordeling af lyd- og billedprogramer til
lokaler, der anvendes til privatbeboelse, må
kun benyttes til fordeling af de i §§ 1 og 2
nævnte programmer samt programmer fra
udenlandske radiospredningsinstitutioner.

Stk. 2. Fordeling af radiospredningsinstitu-
tionernes programmer må kun ske uden æn-
dringer og samtidig med, at udsendelserne
finder sted.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges
efter regler, der fastsættes af ministeren for

kulturelle anliggender efter forhandling med
ministeren for offentlige arbejder og radiorå-
det.

§ 4. Generaldirektoratet for post- og tele-
grafvæsenet opretter efter forhandling med mi-
nisteren for kulturelle anliggender og radiorå-
det de radiofoni- og fjernsynsstationer, som er
nødvendige for Danmarks radio, og varetager
stationernes drift. Udgifterne hertil afholdes
forskudsvis af statskassen og refunderes af
Danmarks radio efter aftale mellem mininste-
ren for offentlige arbejder, ministeren for kul-
turelle anliggender og radiorådet.

§ 5. Ministeren for offentlige arbejder fast-
sætter regler om oprettelse og drift af fællesan-
tenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling
af lyd- og billedprogrammer til lokaler, der
anvendes til privat beboelse, og kan herunder
bestemme, at sådanne anlæg kun må indrettes
og benyttes efter tilladelse fra generaldirekto-
ratet for post- og telegrafvæsenet. Ministeren
kan endvidere fastsætte afgifter for tilladelser
til oprettelse af de nævnte anlæg og for god-
kendelser af den tekniske udførelse af anlæg-
gene.

Stk. 2. Ministeren kan tillade, at generaldi-
rektoratet for post- og telegrafvæsenet eller et
telefonselskab opretter og driver fællesanten-
neanlæg, og kan fastsætte nærmere regler
herom.

Kapitel 2.

Danmarks radio.

§ 6. Danmarks radio er en selvstændig
offentlig institution, der ledes af det i § 8
nævnte radioråd, og hvis virksomhed finansie-
res gennem afgifter for benyttelse af radiofoni-
og fjernsynsmodtagere, jfr. dog § 15.

§ 7. Danmarks radio har til opgave at ud-
sende radiofoni og fjernsynsprogrammer, der
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omfatter nyhedsformidling, oplysning, under-
holdning og kunst, og som er bestemt til mod-
tagelse af almenheden her i landet. Ved pro-
gramlægningen skal der lægges afgørende
vægt på hensynet til informations- og ytrings-
friheden, og der skal i programudbuddet til-
stræbes den størst mulige alsidighed.

Stk. 2. Danmarks radio kan endvidere ud-
øve programvirksomhed på undervisningsom-
rådet, ved udsendelse af kortbølgeprogrammer
til udlandet og ved fremstilling af programmer
til distribution på anden måde end gennem
udsendelser.

§ 8. Radiorådet nedsættes af ministeren for
kulturelle anliggender og sammensættes på
følgende måde:
1) 2 medlemmer udpeges af ministeren for

kulturelle anliggender.
2) 1 medlem, der skal være radioteknisk kyn-

dig, udpeges af ministeren for offentlige
arbejder.

3) 2 medlemmer udpeges af de fastansatte
medarbejdere i Danmarks radio efter reg-
ler, der fastsættes af ministeren for kultu-
relle anliggender.

4) 12 medlemmer udpeges af folketinget som
repræsentanter for lyttere og fjernseere.

5) Hvert af de i folketingets finansudvalg re-
præsenterede partier udpeger 1 medlem.

Stk. 2. De af ministeren for kulturelle anlig-
gender anerkendte lytter- og fjernseerorganisa-
tioner eller sammenslutninger af sådanne, der
repræsenterer mindst 5000 kontingent- og li-
censbetalende medlemmer, og som har bestået
i mindst 1 år, har over for folketinget indstil-
lingsret til valg af de i stk. 1, 4), nævnte
radiorådsmedlemmer.

Stk. 3. Anerkendte lytter- og fjernseerorga-
nisationer, der repræsenterer religiøse og na-
tionale mindretal, kan af ministeren for kultu-
relle anliggender anerkendes som indstillings-
berettigede uden hensyn til deres medlemstal.

Stk. 4. Blandt rådets medlemmer udpeger
ministeren for kulturelle anliggender en for-
mand og en næstformand.

§ 9. Radiorådet er Danmarks radios øver-
ste ledelse og fører tilsyn med, at de i loven
fastsatte bestemmelser for institutionens virk-
somhed overholdes. Rådet fastsætter de almin-

delige retningslinier for Danmarks radios virk-
somhed inden for de i loven givne rammer.

Stk. 2. Radiorådet har den endelige admini-
strative afgørelse i sager, der vedrører Dan-
marks radios programvirksomhed, jfr. dog § 15
og §§ 16-18.

Stk. 3. Radiorådet udarbejder for hvert fi-
nansår et budget for Danmarks radios virk-
somhed. Budgettet forelægges ministeren for
kulturelle anliggender til godkendelse. Det
godkendte budget tilsendes folketinget til ori-
entering. I driftsåret må overskridelse af bud-
gettets samlede sum ikke ske uden ministerens
samtykke.

Stk. 4. Efter aftale mellem ministeren for
kulturelle anliggender og økonomi- og budget-
ministeren varetages revisionen af Danmarks
radios regnskab af et af revisionsdepartemen-
terne. Det af radiorådet udarbejdede regnskab
for det enkelte finansår forelægges med revi-
sionens bemærkninger ministeren for kultu-
relle anliggender til godkendelse og tilsendes
derefter folketinget til orientering.

Stk. 5. Ministeren for kulturelle anliggender
træffer efter indstilling fra radiorådet afgørelse
om oprettelse og nedlæggelse af stillinger ved
Danmarks radio. De af Danmarks radio trufne
aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår for
Danmarks radios personale forelægges mini-
steren til godkendelse. Ministeren fastsætter i
den i stk. 6 nævnte foretningsorden regler om
besættelse af ledige stiliinger, herunder om, i
hvilke stillinger ministeren efter indstilling fra
radiorådet skal foretage udnævnelsen.

Stk. 6 Ministeren for kulturelle anliggender
udfærdiger efter indstilling fra radiorådet en
forrretningsorden for rådet og et reglement for
de i Danmarks radio ansatte tjenestemænd.

§ 10. Radiorådet virker tillige som program-
udvalg og nedsætter desuden et forretningsud-
valg.

Stk. 2. Regler om udvalgenes virksomhed og
kompetence og om forretningsudvalgets sam-
mensætning fastsættes i radiorådets forret-
ningsorden.

§ 11. For hvert amt nedsættes et programråd
efter regler, der fastsættes af amtsrådet. Pro-
gramrådet har til opgave at følge Danmarks
radios programvirksomhed og at fremkomme
med synspunkter herom over for radiorådet i
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dets egenskab af programudvalg. Formændene
for amternes programråd deltager i møder
med programudvalget efter regler, der fastsæt-
tes i radiorådets forretningsorden.

§ 12. Udpegelse som medlem af radiorådet,
forretningsudvalget og programrådene, jfr. §§
8, 10 og 11, gælder for 4 år fra en 1. april.

§ 13. Danmarks radios daglige drift ledes,
bortset fra den i § 4 nævnte tekniske virksom-
hed, af en generaldirektør, der udnævnes af
ministeren for kulturelle anliggender efter ind-
stilling fra radiorådet.

Stk. 2. Afgifterne opkræves af Danmarks
radio og indgår i en særlig fond, der benævnes
radiofonden og bestyres af radiorådet.

Stk. 3. Ministeren for kulturelle anliggender
fastsætter nærmere regler om de i medfør af
stk. 1 fastsatte afgifter, herunder om afgifts-
pligtens indtræden og ophør. Efter forhandling
med socialministeren og radiorådet kan mini-
steren for kulturelle anliggender fastsætte reg-
ler om nedsættelse eller bortfald af afgifterne.
Der kan stilles midler til rådighed af statskas-
sen til dækning af det indtægtstab, sådanne
regler medfører for Danmarks radio.

§ 15. Der kan stilles midler til rådighed af
statskassen til dækning af udgifterne ved Dan-
marks radios virksomhed på de i § 7, stk. 2,
nævnte områder. Aftale om vilkårene herfor
træffes mellem ministeren for kulturelle anlig-
gender, radiorådet og den minister, hvis forret-
ningsområde berøres af den pågældende del af
virksomheden. Ved en sådan aftale kan be-
stemmelserne i § 9, stk. 1 og 2 fraviges.

Kapitel 3.

Radionævnet.

§ 16. Radiorådets afgørelser i anledning af
klager over bestemte programmer eller pro-
gramserier, der er udsendt af Danmarks radio,
kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for
et nævn, radionævnet, der nedsættes af mini-
steren for kulturelle anliggender.

Stk. 2. Radionævnet kan kun optage en sag
til behandling, hvis den er indbragt for nævnet
inden 4 uger efter, at radiorådets afgørelse er

meddelt den pågældende. Radiorådets afgørel-
ser skal indeholde oplysning om adgangen til
at indbringe afgørelsen for radionævnet og om
fristen herfor.

§ 17. Radionævnet består af 3 medlemmer,
der udpeges af ministeren for kulturelle anlig-
gender for 4 år ad gangen. Et af medlemmerne
skal opfylde de almindelig betingelser for at
kunne udnævnes til landsdommer.

Stk. 2. Ministeren udnævner blandt med-
lemmerne nævnets formand.

Stk. 3. Ministeren fastsætter radionævnets
forretningsorden.

Stk. 4. Udgifterne ved nævnets virksomhed
afholdes af statskassen.

§ 18. Radionævnet kan pålægge Danmarks
radio at berigtige oplysninger om faktiske for-
hold, der er udsendt af Danmarks radio, og
kan træffe afgørelse om berigtigelsens indhold,
form og plads. Radionævnets afgørelser herom
kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed. Radionævnet kan ikke i øvrigt
træffe afgørelser, der er bindende for Dan-
marks radio, men kan alene fremsætte sin
opfattelse af sagen.

Stk. 2. Radionævnets udtalelser offentligø-
res, og nævnet kan i det enkelte tilfælde på-
lægge Danmarks radio at give meddelelse om
den af nævnet afgivne udtalelse i sine udsendel-
ser og kan bestemme, på hvilken måde og i
hvilken form dette skal ske.

§ 19. §§ 16-18 gælder tilsvarende med hensyn
til afgørelser truffet af andre end radiorådet i
overensstemmelse med en i henhold til § 15
indgået aftale, jfr. § 15, 2.

Kapitel 4.

Forskellige bestemmelser.

§ 20. Ministeren for kulturelle anliggender
kan fastsætte regler om, at Danmarks radio
mod godtgørelse af de hermed forbundne ud-
gifter skal stille optagelser af sine udsendelser
til rådighed for et i forskningsøjemed oprettet
arkiv, og om adgangen til de arkiverede opta-
gelser. Udgifterne ved oprettelse og drift af et
sådant arkiv afholdes af statskassen.
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§ 21. Efter regler, der fastsættes af ministe-
ren for kulturelle anliggender, påhviler det
indehaveren af en radiofoni- eller fjernsyns-
modtager at give Danmarks radio meddelelse
om opstillingen af apparatet. Virksomheder,
der sælger eller udlejer radiofoni- eller fjern-
synsmodtagere til forbrugere, skal efter regler,
fastsat af ministeren, give Danmarks radio
meddelelse om stedfundne salg eller lejemål.

§ 22. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, §
3, stk. 1 og 2, og § 21 straffes med bøde.

Stk. 2. I de forskrifter, der udfærdiges af
ministeren for offentlige arbejder i medfør af §
5, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse
af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Ved overtrædelser begået af aktiesel-
skaber, andelsselskaber m.v. kan der pålægges
selskabet som sådant bødeansvar.

§ 23. Danmarks radio er erstatningsansvar-
lig for skade, der retsstridigt forvoldes ved
institutionens radiofoni- og fjernsynsudsendel-
ser. Ansvaret gælder dog ikke for skade for-
voldt ved transmission af offentlige møder eller
af aktuelle begivenheder, medmindre skaden
er forvoldt i tjenesten af en ansat i Danmarks
radio.

Stk. 2. Erstatning, som Danmarks radio har

måttet udrede efter stk. 1, kan kræves betalt af
skadevolderen i det omfang, det findes rimeligt
under hensyn til handlingens beskaffenhed,
skdevolderens stilling og omstændighederne i
øvrigt.

Stk. 3. Skadevolderens erstatningsansvar
over for skadelidte kan nedsættes eller bort-
falde, hvis det findes rimeligt under hensyn til
de i stk. 2 nævnte omstændigheder og til ska-
delidtes interesse. Erstatning, som skadevolde-
ren har måttet udrede, kan kræves betalt af
Danmarks radio i det omfang, ansvaret ende-
ligt skal påhvile institutionen efter stk. 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder til-
svarende anvendelse på skade, der retsstridigt
forvoldes ved radiofoni- og fjernsynsudsendel-
ser fra andre institutioner, selskaber m.v. end
Danmarks radio, jfr. § 15, 3., punktum.

§ 24. Loven træder i kraft den 1. april 1974.
Stk. 2. Lov nr. 215 af 11. juni 1959 om

radiospredning og lov nr. 413 af 18. december
1968 om fællesantenneanlæg m.v. ophæves.

Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland, jfr. dog § 25.

§ 25. (Vedr. Grønland) ophævet

§ 26. (Vedr. revision) ophævet.

§ 25 som ændret ved lov nr. 144 af 4. april 1079 blev ophævet den 1.
januar 1980.
§ 1, stk. 2, § 2, stk. 2, og § 5, stk. 2, trådte i kraft den 13. juni 1981.
Samtidig ophævedes § 26.
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Bilag 7

RADIORÅDETS SAMMENSÆTNING
1. marts 1983

*) Journalist Birte Weiss, (formand), MF (KM)
*) Direktør Ole Bernt Henriksen, (næstformand), MF (KM)
*) Direktør Erik Andersen, A (FP)
*) DR-driftstekniker Vibeke Andersen (ME)

Højskolelærer Jens Bilgrav-Nielsen, MF, B (FP)
Konsulent Karen Dahlerup, A + B + F + Y (LF)
Landsformand, stud.mag. Peter Duetoft, C+Af+Q + V + Z (LF:ALS)
Cand.polit. Erhard Jacobsen, MF, M (FP)
Major V.A. Jakobsen, C + M + Q + V + Z (LF)
Rangermester Jens M. Jensen, ,4+B + F + Y (LF:ARF)
Journalist Vagn Jensen (ME)

*) Speciallæge Jørgen Kleener, C + M + Q+K+Z (LF)
Sognepræst Flemming Kofod-Svendsen, Q (FP)
Elisabeth Krog, MF, C+M+Q + V + Z (LF:ALS)

*) Redaktør Torben Krogh, F (FP)
Mag.art. Carsten Kyhn, Y (FP)

*) Teledirektør 1b Lønberg (OA)
Sognepræst Villy Mølgaard C+M + Q + V + Z (LF:KLF)

*) Ekspeditionssekretær Børge E. Nielsen, ,4+B + F + Y (LF:ARF)
Lektor cand.mag. Else Rasmussen, A + B+F+Y (LF)
Generalsekretær Torben Rechendorff, C (FP)
Biskop Helge Skov, A + B + F + Y (LF)
Assurandør Bernhardt Tastesen, MF, A + B + F + Y (LF)
Forretningsfører Ole Vernerlund, A + B + F + Y (LF)

*) Journalist Torben Zinglersen, Z (FP)
Gårdejer Knud Øllgaard, MF, V (FP)

*) tillige medlem af forretningsudvalget.

De i folketingets finansudvalg repræsenterede partier
A.
B
C
F
M
Q
V
Y
Z

= Socialdemokratiet
= Radikale Venstre
= Konservative Folkeparti
= Socialistisk Folkeparti
= Centrum Demokraterne
= Kristeligt Folkeparti
= Venstre
= Venstre Socialisterne
= Fremskridtspartiet
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(KM) = udpeget af ministeren for kulturelle anliggender
(OA) = udpeget af ministeren for offentlige arbejder
(FP) = udpeget af de i folketingets finansudvalg repræsenterede partier
(LF) = udpeget af folketinget som repræsentanter for lyttere og fjernseere
(ME) = udpeget af de fastansatte medarbejdere i DR
(ARF) = indstillet af Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund
(ALS) = indstillet af Aktive Lyttere og Seere
(KLF) = indstillet af Kristelig Lytter- og Fjernseerforening

153





Bilag 9

SAMMENSÆTNINGEN AF ARBEJDS
GRUPPEN VEDR. REKLAME

H.P. Clausen
A. Lund-Sørensen,
Sigurd Bennike
Johs. Christensen
Bjarke Fog
Morten Giersing
Torben Krogh
Hans Larsen
Fl. Leth-Larsen
Børge O. Madsen
Kirsten Nielsen
Arnold Nørregaard
J. Nørup-Nielsen
Preben Sepstrup
Eivind Winsløw

(formand),

(presseudvalget),
(udvalget vedr. øvrige medier),
(presseudvalget),
(radio/TV-udvalget),
(presseudvalget),
(presseudvalget),
(presseudvalget),
(radio/TV-udvalget),
(udvalget vedr. øvrige medier),
(udvalget vedr. øvrige medier),
(udvalget vedr. øvrige medier),
(udvalget vedr. øvrige medier),
(presseudvalget).

Som særlig sagkyndig tilknyttedes
kontorchef Jens Koch, Danmarks Radio,
Som sekretær for arbejdsgruppen har fungeret:
Bjarke Thorsteinsson.
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Bilag 10.

Beregningsgrundlaget for tabelopstilling om
radio/tv-omkostninger i en række lande (jvf, side 56)

Udgangspunktet er tabellen side 9 i Sveriges
Radios materiale om 'Radio och TV-reklam i
några västeuropäiske länder', (Olof Hultén og
Gunilla Weidenfors).

Tabellen angiver dels farvelicensen i en
række lande omregnet til skr. (pr. årsskiftet
1982/83), dels reklameomkostningerne bereg-
net ved reklameselskabets reklameindtægter
divideret med antal husstande. I reklameom-
kostningerne indgår ikke produktionen af re-

klameindslag, når den er sket uden for rekla-
meselskabet, (hvad oftest er tilfældet), og hel-
ler ikke reklamebureauernes provision. Det er
ikke muligt at få disse poster nærmere oplyst,
men det er realistisk at antage, at de angivne
reklameomkostninger burde forhøjes med
mere end 20%, hvis disse omkostninger skulle
medtages. De sidstnævnte omkostninger er
ikke medtaget i den nedenfor anførte opstil-
ling.

Land Reklame- Antal Licens- Reklame- Omkostning

Dertil kommer den svenske farvelicens samt den danske (dkr. 956,-) omregnet til skr. (kurs
86,15).

Sverige
Danmark
Norge

668
824
754

668
824
918
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Den danske moms (22%) er beregnet som
18,03% af Danmarks Radios samlede budget
incl. moms (dkr. 1.468 mio.), og de sociale
kompensationer (licensfritagelse og nedsat li-
cens) er anslået til 90 mio. dkr. svarende til:

Total licens
incl. moms
minus moms
minus moms og sociale
kompensationer

%

100,00
81,97

75,85

Omkost-
ningssøjle

i skr.

824
675

625

Endelig er den norske farvelicens (nkr. 725,-,
omregnet til skr. (kurs 104) = skr. 754,-.

De norske licensindtægter udgør ca. 862
mio. nkr., hvortil kommer apparatafgiften til
NRK, som er 187,7 mio. nkr. eller 21,8% af
licensindtægten eller beregnet i forhold til li-
cens (skr. 754,-) = skr. 164,-. Totalomkostning
skr. 918,-.

Afsluttende er alle skr.-tal omregnet til dkr.
(kurs 116).
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Bilag 11

Områder i Danmark, hvor der modtages udenlandsk
fjernsyn

Beregnet

158

Inden for de angivne omrader har post- cg telegrafvæsenet registreret, at

fællesantenneanlæg og enkeltanlæg ofte ndrettes for modtagning af uden-

landsk fjernsyn. Symbolerne viser enkel* * fællesantenneanlæg uden for disse

områder.

Kvaliteten af de modtagne signaler er på grund af de store afstande til sen-

derstationerne kun i begrænsede dele af områderne svarende til kvaliteten

af dansk fjernsyn.

POST- OG TELEGRAFVÆSENET RADIOTEKNISK TJENESTE

Oktober 1980.



Bilag 12

Eksempler på licensstigninger ved indførelse af
tv-2

I. Nøgletal vedr. Danmarks Radio

1. Udgifter
- Danmarks Radios drifts- og anlægsbudget udgør i HP II 1983

(prisniveau 1. juli 1982) 1359 mio. kr.
- Pris- og lønreguleringen er budgetteret til 116 mio. kr.

- Samlet udgiftsbudget (prisniveau 1. juli 1983) 1475 mio. kr.

På grundlag af grovfordelinger af det samlede budget er forde-
lingen mellem radio og tv i prisniveau 1. juli 1982 anslået til:
- radio (17954 sendetimer) 558 mio. kr.
- tv (2616 sendetimer) 801 mio. kr.

2. Momsen
Momsen på licens udgjorde i 1982 ca. 280 mio. kr.
(prisniveau 1. juli 1982), hvoraf ca. 80 mio. kr. blev
modregnet. Nettomomsen beløb sig således til ca. 200 mio. kr.
eller 71% af den samlede licensmoms.

3. De sociale lempelser
Udgjorde ca. 90 mio. kr. i 1982 (prisniveau juli 1982)

4. Indtægter
Indtægtsbudgettet for 1983 (prisniveau 1. juli 1983) er fordelt på:
- Licensindtægter (excl. nettomoms) 1.360 mio. kr.
- Andre indtægter 115 mio. kr.

- Samlede indtægter 1.475 mio. kr.

Licenserne er pr. 1. april 1983 følgende: s/h 640 kr., farve-tv 1080 kr. og radio 154 kr.
Skulle Danmarks Radios licensbetalere betale en radiolicens, der dækkede radioens andel
af Danmarks Radios samlede budget, ville denne budgetdækkende licens få en størrelse af
340 kr. for dem, som betaler fuld licens.
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II. Eksempler på beregning af licensstigninger ved indførelse af tv-2
Grundlaget for beregningerne af licensstigninger ved indførelse af et dansk tv-2 har dels
været nøgletal for Danmarks Radios økonomi, dels Danmarks Radios licensstatistik
1. april 1983 Ofr. side 20).
Licensstatistikken for tv-licenser pr. 1. april 1983 kan opstilles således:

I beregningerne er det forudsat, at fordelingerne på licensgrupper er, som ovenstående. De
årlige driftsudgifter for et tv-2 er skønnet til 600 mio. kr. (jfr. side 88). Det er af
beregningsmæssige årsager forudsat, at hele dette beløb skal dækkes ind ved licensindbeta-
lingerne. For Danmarks Radio udgør licenserne omkring 90% af indtægtsgrundlaget.
Resten vedrører renteindtægter m.m.
I det følgende er foretaget 4 beregninger:

1. Tv-2 og Danmarks Radios licenser pålagt moms og sociale kompensationer (den hidtidige
ordning).

- Årlig driftsudgift for tv-2 600 mio. kr.
- Moms af 600 mio. kr 132 mio. kr.
- Modregnet moms (29% af

samlet moms) 38 mio. kr.

- Nettomoms for tv-2 94 mio. kr. 94 mio. kr.

- Licensbehov 694 mio. kr.

Fordeles de 694 mio. kr. på licensgrupper svarende til de enkelte gruppers andele af den
samlede beregnede licensindbetaling, jfr. ovenfor, giver det:

Stigning Ny licens
s/h 259 kr. 899 kr.
farve 437 kr. 1517 kr.

2. Tv-2 og Danmarks Radios licenser pålagt moms, men friholdt for sociale kompensationer.

- Årlig driftsudgift for tv-2 600 mio. kr.
- Moms af 600 mio. kr 132 mio. kr.
- Modregnet moms 29% af samlet moms . . 38 mio. kr.

- Nettomoms for tv-2 94 mio. kr. 94 mio. kr.
- Sociale kompensationer fra Danmarks

Radios nuværende licensindtægter - 90 mio. kr.

- Licensbehov 604 mio. kr.
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Forudsættes det, at licenserne fordeler sig mellem s/h (25,5%) og farve-licenser (74,5%),
som i 1983-statistikken og forholdet mellem s/h- og farvelicensen er den samme som i dag
(640 kr. og 1080 kr.) giver det:

Stigning
211 kr.
355 kr.

Ny licens
851 kr.

1435 kr.

Stigning
149 kr.
252 kr.

Ny licens
789 kr.

1332 kr.

s/h
farve

3. Tv-2 og Danmarks Radios licenser fritaget for moms og pålagt sociale kompensationer.

- Årlig driftsudgift for tv-2 600 mio. kr.
- Fritaget moms fra Danmarks Radio - 200 mio. kr.

- Licensbehov 400 mio. kr.

Fordeles de 400 mio. kr. på licensgrupper svarende til de enkelte gruppers andel af den
samlede licensindbetaling i 1983-statistikken giver det:

s/h
farve

4. Tv-2 og Danmarks Radios licenser fritaget for moms og friholdt for sociale kompensa-
tioner.

- Årlig driftsudgift for tv-2 600 mio. kr.
- Fritaget moms fra Danmarks Radio - 200 mio. kr.
- Sociale kompensationer fra Danmarks

Radios nuværende licensindtægter - 90 mio. kr.

- Licensbehov 310 mio. kr.

Forudsættes det, at licenserne fordeler sig mellem s/h (25,5%) og farve-licenser (74,5%),
som i 1983-statistikken og forholdet mellem s/h- og farvelicenser er den samme som i dag
(640 kr. og 1080 kr.), giver det:

s/h
farve

Stigning
108 kr.
182 kr.

Ny licens
748 kr.

1262 kr.
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Bilag 13

Mediekommissionens sammensætning
1. juni 1983

Formand:
Professor H.P. Clausen

Medlemmer:
Konsulent, cand.polit. Sigurd Bennike
Generaldirektør Laurits Bindsløv
Fru Aase Boesen
Vicedirektør Johs. Christensen
Chefredaktør Aage Deleuran
Chefredaktør Arne Ejbye-Ernst
Professor, dr.polit. Bjarke Fog
Afdelingsforstander Knud Aage Frøbert
Lektor Morten Giersing
Fuldmægtig Nina Gjessing
Fhv. minister Holger Hansen
Kommitteret Poul Hansen
Direktør Poul Holdt Hansen
Sekretariatsleder

Knud-E. Hauberg-Tychsen
Fuldmægtig Ida Heide-Jørgensen
Næstformanden for radiorådet,

direktør Ole Bernt Henriksen, MF
TV-inspektør Povl Hermansen
Viceborgmester Peter Holst
Journalist Tove Hygum Jakobsen
Direktør A. Stendell Jensen
Kontorchef F. Reidar Jørgensen
Planlægningschef Erik Knudsen
Næstformand Liselotte Knudsen
Redaktør Torben Krogh
Socialrådgiver Gerda Louw Larsen
Journalist Hans Larsen
Direktør Flemming Leth-Larsen
Biblioteksdirektør Kr. Lindbo-Larsen
Sektionsleder Olga Linné
Lektor Erik Lund
Konsulent A. Lund-Sørensen
Teledirektør 1b Lønberg
Direktør, lic.mere. Børge O. Madsen
Chefredaktør Thyge Madsen
Lektor Frands Rasmussen

Borgmester Karl Johan Mortensen
Direktør Peter Müller
Borgmester Bent Nebelong
Forbundsformand Børge E. Nielsen
Hovedbestyrelsesmedlem Hans Nielsen
Civiløkonom Kirsten Nielsen
Direktør Arnold Nørregaard
Journalist Ruth Nörthen
Fuldmægtig J. Nørup-Nielsen
Forretningsfører Kaj Pedersen
Direktør E. Kjær Poulsen
Lektor Preben Sepstrup
Lektor Karen Siune
Direktør Henning Skaarup
Kontorchef Bo Smith
Fagforeningsformand Hans Strunge
Viceborgmester Hilmar Sølund
Overbibliotekar Karl V. Thomsen
Professor, dr.phil. Niels Thomsen
Direktør P. Toftdahl
Fuldmægtig Jørgen Weber
Kommitteret W. Weincke
Formanden for radiorådet, Birte Weiss, MF
Chefredaktør J.M. Westergaard
Civiløkonom Eivind Winsløw

Sekretariat:
Konsulent A. Lund-Sørensen (leder)
Fuldmægtig Jørgen Stig Andersen
Fuldmægtig Henning Lund-Sørensen
Fuldmægtig Bjarke Thorsteinsson
Overassistent Hanne Westergaard Andersen
Overassistent Lizzie Skog
EFG-elev Lisbeth Kjærsgaard
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Bilag 14

Mediekommissionens tværgående udvalg
1. juni 1983

Perspektivudvalget: Formandsudvalget:
H.P. Clausen (formand) H.P. Clausen
A. Lund-Sørensen A. Ejbye-Ernst
Johs. Christensen Knud Aage Frøbert
Bjarke Fog Bo Smith
Morten Giersing W. Weincke
Liselotte Knudsen
Torben Krogh Juridisk udvalg:
Hans Larsen „ , . „ , A ,c ,.
Flemming Leth-Larsen Knud Aage Frøbert (formand)
1b Lønberg Laurits Bindsløv
Karl Johan Mortensen Ida Hade-Jørgensen
Kirsten Nielsen f Radar Jørgensen
Arnold Nørregaard \. Nønip-Nielsen
Hilmar Sølund K a r l V ' T h o m s e n

Niels Thomsen
P. Toftdahl
W. Weincke
Eivind Windsløw
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Bilag 15

Mediekommissionens sektorudvalg
1. juni 1983

Presseudvalget
A. Ejbye-Ernst (formand)
H. P. Clausen
A. Lund-Sørensen
Sigurd Bennike
Bjarke Fog
Knud Aage Frøbert
Poul Holdt Hansen
Ida Heide-Jørgensen
A. Stendell Jensen
Torben Krogh
Hans Larsen
Flemming Leth-Larsen
Erik Lund
Thyge Madsen
Frands Mortensen
Peter Müller
Hans Nielsen
Kaj Pedersen
E. Kjær Poulsen
Niels Thomsen
J.M. Westergaard
Eivind Windsløw

Radio/TV-udvalget
W. Weincke (formand
H.P. Clausen
A. Lund-Sørensen
Laurits Bindsløv
Morten Giersing
Holger Hansen
Ole Bernt Henriksen
Povl Hermansen
Peter Holst
Tove Hygum Jakobsen
Erik Knudsen
Gerda Louw Larsen
Olga Linné
1b Lønberg
Børge O. Madsen
Bent Nebelong
Børge E. Nielsen
Karen Siune
Hilmar Sølund
Karl V. Thomsen
Birte Weiss

Udvalget vedr. øvrige medier
Bo Smidt (formand)
H.P. Clausen
A. Lund-Sørensen
Aase Boesen
Johs. Christensen
Aage Deleuran
Nina Gjessing
Poul Hansen
Knud-E. Hauberg-Tychsen
F. Reidar Jørgensen
Liselotte Knudsen
Kr. Lindbo-Larsen
Karl Johan Mortensen
Kirsten Nielsen
Arnold Nørregaard
Ruth Nörthen
J. Nørup-Nielsen
Preben Sepstrup
Henning Skaarup
Hans Strunge
P. Toftdahl
Jørgen Weber
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Bilag 16

Mediekommissionens kommissorium
af 11. marts 1980.

Som følge af den teknologiske udvikling og
den generelle samfundsudvikling må det anta-
ges, at der i løbet af de kommende årtier vil ske
betydelige ændringer inden for såvel de trykte
som de elektroniske massemedier.

De teknologiske fremskridt vil medføre
fremkomst af en række nye muligheder for
indsamling, produktion, lagring, spredning og
præsentation af information af enhver art i
form af lyd og billeder, tekst og data, både
nationalt og internationalt. Anvendelse af
disse muligheder vil direkte eller indirekte få
betydning for de allerede eksisterende masse-
medier, og det må antages, at der vil kunne
blive tale om direkte konkurrence mellem de
forskellige medier og systemer, både med hen-
syn til udnyttelse og økonomiske vilkår.

Det offentliges engagement i massemedierne
er i dag forskelligt fra medie til medie. Lovgiv-
ningsmæssigt er regelsættet også forskelligt,
idet der f.eks. gælder et sæt ansvarsregler for
den trykte presse og et andet for radiofoni og
Tv, mens visse andre medier er uden nogen
særlig form for regulering.

Udviklingen på massemedieområdet vil un-
der alle omstændigheder medføre, at der i de
kommende år såvel hos offentlige myndighe-
der som i en række private virksomheder skal
træffes beslutninger, der vil kunne få indgri-
bende betydning for udviklingen på medieom-
rådet og dermed for samfundet.

Regeringen har på denne baggrund besluttet
at nedsætte en mediekommission, der vil få til
opgave at gennemføre en sammenhængende
vurdering af udviklingen indenfor masseme-
dieområdet og belyse konsekvenserne heraf for
samfundet som helhed, den offentlige forvalt-
ning, det private erhvervsliv og for den enkelte

borger. Formålet med kommissionens arbejde
er i lyset af denne vurdering at fremskaffe
grundlag for formulering af en fælles offentlig
mediepolitik.

Udgangspunkt for vurderingen bør tages
såvel i regeringens erhvervspolitiske målsæt-
ninger som i de almene kulturpolitiske princip-
per, der fremhæves i regeringens kulturpoliti-
ske redegørelse fra november 1977, og som kan
sammenfattes i ordene: »kvalitet, demokrati,
ytringsfrihed og decentralisering«.

Kommissionens arbejde bør principielt
dække samtlige massemedier, d.v.s.
1) De trykte massemedier, f.eks. dagspresse,
distriktsblade, magasinpresse, tidsskrifter og
fagblade.
2) De elektroniske massemedier, f.eks. radio,
Tv, kabel-Tv, satellit-Tv, Tekst-Tv, teledata og
telefax.
3) Andre massemedier, f.eks. audio- og video-
kassetter og -plader.

Udenfor kommissionens område falder dog
bøger og film.

Regeringen anser det i øvrigt ikke for hen-
sigtsmæssigt i detailler at fastlægge kommis-
sionens arbejdsområde, men forventer, at kom-
missionen inden for rammerne af en fælles
mediepolitik bl.a. vil beskæftige sig med dags-
pressens problemer og Danmarks Radios for-
hold.

Kommissionen er berettiget til at afgive del-
betænkninger om de enkelte problemkredse,
og regeringen kan lade forslag til foranstaltnin-
ger på medieområdet forelægge kommissionen
til udtalelse.

Kommissionen bør i øvrigt redegøre for de
økonomiske konsekvenser af de forslag og ind-
stillinger, den fremkommer med.
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