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Folketingets Kulturudvalg har den 31. august 2020, efter ønske fra Søren Søndergaard 

(EL), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 411 (alm. del), som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren i lyset af regeringens aftale med forståelsespapir-partierne i sommeren 

2019 redegøre for status for P6 og P8, herunder indhente oplysninger fra DR om, hvad 

det konkret koster at drive de to kanaler videre i 2021, og hvornår beslutningen skal 

træffes af hensyn til programplanlægningen og til medarbejderne? 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra DR, der oplyser følgende:  

 

”DR fremlagde i september 2018 en spare- og udviklingsplan, hvor DR realiserede første 

fase på i alt 420 mio. kr. af de besparelser på DR, der indgår i den tidligere regerings 

medieaftale. Lukningen af P6 og P8 indgik i DR’s spare- og udviklingsplan og er således 

en forudsætning for, at DR’s økonomi er i balance fremadrettet. 
 

DR tilkendegav i august 2019, at DR var indstillet på at udskyde lukningen af de to 

kanaler i et år under forudsætning af, at der var politisk vilje og økonomisk opbakning 

til det. DR tilkendegav herudover, at en et-årig videreførsel af kanalerne ville kræve en 

ekstra bevilling på 15 mio. kr.  

 

I september 2019 blev det med et tillæg til DR’s public service-kontrakt politisk 

besluttet at tilføre DR 15 mio. kr., som muliggjorde en videreførsel af P6 og P8 i 2020. 

 

DR er indstillet på at videreføre radiokanalerne i 2021, hvis der tilvejebringes økonomi 

hertil. En etårig videreførsel af P6 og P8 vil koste 15 mio. kr. DR noterer sig i den 

sammenhæng, at der på finanslovsforslaget for 2021 er afsat 15 mio. kr. til at videreføre 

P6 og P8 i 2021.  
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Hvis kanalerne skal videreføres på længere sigt, dvs. ud over 2021, vil det forudsætte, 

at de resterende besparelser på DR på i alt 255 mio. kr. (fase 2) fra den tidligere 

regerings medieforlig tilbagerulles, og at DR herudover tilføres 20 mio. kr. årligt 

svarende til den varige årlige udgift ved at drive de to radiokanaler.  

 

Foruden DR’s programudgifter til P6 og P8 (f.eks. aflønning af værter mv.) på 15 mio. 
kr., som er indregnet i den midlertidige udgift ved at videreføre de to kanaler et-årigt, 

skal der således tillægges omkostninger til støttefunktioner og faste 

fællesomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte kanal. Det gælder 

f.eks. udgifter til studiekapacitet, musikrettigheder, teknisk udstyr og udsendelse af 

kanalerne i DAB-nettet mv.  

 

Disse omkostninger vil falde bort ved en lukning af kanalerne og er indregnet i DR’s 
spare- og udviklingsplan fra 2018. Omkostningerne er ikke inkluderet i de 15 mio. kr., 

da det kun er ved en permanent videreførelse af kanalerne, at DR vil være nødt til at 

afholde de fulde omkostninger til de pågældende støttefunktioner. F.eks. er mængden af 

nødvendige investeringer i nyt teknisk udstyr afhængig af, om kanalerne videreføres 

etårigt eller permanent.  

 

DR noterer sig, at der er lagt op til at afklare spørgsmålet om DR’s økonomi på længere 
sigt i forbindelse med finansloven for 2021. DR bemærker, at det vil være 

hensigtsmæssigt, at der ligeledes tages stilling til en eventuel bevilling til P6 og P8 

efter 2021 i forbindelse med finansloven for 2021. En sådan afklaring i løbet af 2020 vil 

være hensigtsmæssig af hensyn til DR’s langsigtede programplanlægning og 

kontrakterne med DR’s medarbejdere.” 
 

Jeg henholder mig til DR’s oplysninger, for så vidt angår finansieringsbehovet i forhold 

til P6 og P8 i 2021. De fremtidige krav til DR’s programflade må indgå i de kommende 
medieaftaleforhandlinger. 

 

Det er vigtigt for regeringen at finde en løsning på det akutte problem, som P6 og P8 

står overfor i forhold til 2021. Derfor har regeringen med finanslovsforslaget lagt op til 

at fortsætte den ekstra bevilling til de to kanaler i 2021.  

 

Jeg håber, at der kan findes politisk opbakning hertil samt til at anvende en del af 

forhandlingsreserven til at annullere DR’s fase 2-besparelser fra 2022. 

 

 

 

Joy Mogensen 
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