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 Plan for DRs udlægning 2018 

      April 2017 

 

Baggrund  

DR udlægger hvert år en del af DRs produktion til eksterne producenter. Kravene til DRs 

udlægning fremgår i DRs public service-kontrakt for 2015-2018.  

 

Med henblik på at fremme dialogen mellem DR og de uafhængige producenter skal DR  

 

 udarbejde en plan for, hvordan det fastsatte krav om udlægning af programmer 

imødekommes. Planen skal være offentligt tilgængelig og udveksles med eksterne 

producenter umiddelbart efter at DR har fastlagt de overordnede indsatser i det 

efterfølgende års programvirksomhed.  

 årligt afholde en ekstern producentdag, hvor DR orienterer om DRs 

programmæssige overvejelser i forbindelse med udlægningen samt om DRs 

overordnede programplaner i øvrigt.  

 årligt invitere de eksterne producenter til ”pitchdage”, hvor producenterne får 

mulighed for at pitche nye ideer til DR.  

 

 

DRs Publiceringsplan og udbud 

DR har på tværs af medier og kanaler en varieret portefølje af programmer, der spænder 

fra børneprogrammer over enkeltstående dokumentarer og underholdningsprogrammer til 

faste daglige nyheds- og aktualitetsprogrammer på tv, radio og web. 

 

DR gennemgår hvert år programporteføljen i en strategiproces, der munder ud i en 

publiceringsplan for det efterfølgende år. Publiceringsplanen forelægges DRs bestyrelse til 

godkendelse i marts måned, hvorefter DRs udbudsproces for kommende år igangsættes 

over for interne og eksterne producenter.  

 

En væsentlig andel af de interne programefterspørgsler vedrører nyheds-, aktualitets-, 

debat- og sportsprogrammer, der forsætter fra år til år, og som ikke efterspørges 

eksternt. Herudover efterspørges årligt nye børne-, livstils-, dokumentar- og 

faktaprogrammer i DRs egne afdelinger. 

 

En andel af de eksterne programefterspørgsler præsenteres på den årlige producentdag, 

som afholdes i april. Den øvrige del af de eksterne udbud indgås løbende hen over året. 

 

Medieaftale 2015-2018 og DRs public service-kontrakt 2015-2018 

Kravet til DRs eksterne udlægning blev i medieaftalen for 2015-2018 fastsat til 300 mio.kr. 

årligt. DR skal samlet udlægge produktioner og produktionsfaciliteter for minimum 1.200 

mio.kr. i perioden fra 2015-18. 
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I DRs public service-kontrakt fremgår det, at:  

 

”DR skal i kontraktperioden udlægge produktion til uafhængige producenter for 300 

mio. kr. i gennemsnit pr. år over kontraktperioden. Af hensyn til DRs planlægning kan 

der accepteres udsving de enkelte år, dog således at den samlede udlægning i 

kontraktperioden svarer til udlægningskravet.  Udlægningen skal omfatte tv, radio 

og andre platforme samt digitale læringsspil rettet mod børn, jf. afsnit 5.3. 

Udlicitering af rene produktionsfaciliteter m.v. uden relation til programudlægning 

kan alene indgå i opfyldelsen af udlægningskravet med op til 60 mio. kr. af det årlige 

udlægningsbeløb.”  

 

DR public service-kontrakt 2015-18  

 

Producentdag og Pitchdage 

Producentdagen afholdes i 2017 den 26. april og den efterfølges hhv. den 7. og 8. juni 2017 

af to pitchdage. Dagene er målrettet TV. DR afholder separate producentdage for radio 

den 30. maj i DR Århus og den 1. juni i DR Byen og for spil før sommeren 2017. 

På producentdagen inviteres alle potentielle eksterne producenter til at høre om DRs 

generelle planer for det følgende år og kanalcheferne informerer om DRs programudbud 

på TV for 2018. Kanalcheferne præsenterer også om, hvor og på hvilke områder DR 

forventer at producentmiljøet kan være med til at udvikle public service-produktioner. 

 

Målet med dagen er, at alle eksterne producenter, der deltager, føler sig godt informeret 

om DRs planer og prioriteter, og at der skabes lige muligheder for at byde ind med 

programforslag til DR.  

 

Pitchdagene ligger i juni for at give producenterne tid til at udvikle ideer og programforslag 

til de ønsker som DR præsenter på Producentdagen. Pitchdagene er åbne for alle eksterne 

producenter og vil først og fremmest være rettet mod de konkrete efterspørgsler til 2018. 

Der vil efter pitchdagene blive arbejdet videre frem mod realiseringen og udvælgelsen af de 

bedste ideer og programforslag, og alle forslag fra pitchdagene vil indgå i konkurrencen om 

de endelige ordrer. Beslutningen om hvilke producenter, der kommer til at producere 

serierne til DR, afgøres af kanalcheferne og redaktørerne i DR Medier ud fra en samlet 

vurdering af forslagenes kvalitet og pris. Pitchdagene erstatter ikke den løbende dialog 

mellem DR og eksterne producenter. DR Medier er åbne for programforslag hele året.  
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Udlægning til eksterne producenter 2018 

På producentdagen fremlagde DR planer for efterspørgsel efter nye formater for i alt  

128 mio. kr. Efterspørgslen danner grundlag for pitchdagene i juni måned. Det er ikke 

fastlagt, hvad der er afsat til de enkelte programmer.  

 

DR vil i lighed med tidligere år genbestille en række eksternt producerede 

programformater, ligesom der løbende vil være mulighed for at indgå nye aftaler om 

programmer løbende hen over året. 

 

Tabellen nedenfor viser den økonomiske ramme for de enkelte kanalers efterspørgsel på 

producentdagen. Uddybning af det efterspurgte og relevante kontaktpersoner kan findes 

her: www.dr.dk/producent 

 

Kanal Mio. kr. 

DR1 45 

DR2 35 

DR3 25 

DR Ultra & Ramasjang  23 

 

 

http://www.dr.dk/producent

