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Folketingsmedlem Britt Bager (V) har den 4. oktober 2019, stillet mig følgende 

spørgsmål, nr. S 56, som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

 

Hvordan hænger det sammen, at ministeren på den ene side mener, at tilgængelige 

arkiver er en god ide og på den anden side har besluttet at sætte kravet om, at DR skal 

stille sine arkiver til rådighed, i bero? 

 

Svar: 

 

Det hænger efter min opfattelse fint sammen. Som det fremgår af min besvarelse af 

spørgsmål nr. 28 (Alm. del) stillet af Kulturudvalget den 26. september 2019, efter 

ønske fra Britt Bager (V), er sagen om tilgængelighed af DR’s digitaliserede 
programarkiver alene sat i bero. Det fremgår også af svaret, at baggrunden herfor er, at 

det er regeringens og SF’s, Det Radikale Venstres, Enhedslistens samt Alternativets 

opfattelse, at det er bedst, at DR koncentrerer sig om sine kerneopgaver, indtil der er 

indgået en ny medieaftale, hvori der er taget stilling til DR’s fremtidige forpligtelser. 
 

Kravet om en ny arkivløsning for DR’s arkiver indgik i Medieaftalen for 2019-2023 af 

29. juni 2018, som den tidligere regering indgik med Dansk Folkeparti. Der er som 

bekendt ikke længere er flertal for aftalen. Medieaftalen opererede også med, at der pr. 

1. januar 2020 skulle fremlægges et forslag til en ny arkivløsning og at der herefter 

skulle tages politisk stilling til den specifikke løsning. 

 

Regeringen mener, at det hænger bedre sammen at diskutere fremtidige krav om 

arkivløsninger som led i forhandlingerne om en ny samlet mediepolitik.  
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S 56 endeligt svar  

Offentligt



 

Side 2 

Indtil videre fortsætter DR’s nuværende arkivløsning ”Bonanza”, der giver adgang til en 
del af DR’s gamle programmer. Det er aftalt med DR, at Bonanza videreføres som hidtil 

indtil der er etableret et søgbart arkiv med DR’s digitaliserede programmer. Der er 

altså ikke tale om, at seerne stilles dårligere. 

 

 

 

Rasmus Prehn 
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