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1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som kulturministeren har iværksat som 
følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 
 

KONKLUSION 

Kulturministeren oplyser, at DR’s bestyrelse nu har fastlagt en vederlagspolitik for di-
rektionens lønforhold.  

Kulturministeren oplyser videre, at radio- og fjernsynsloven fastlægger den til enhver 
tid værende kulturministers kompetencer i forhold til DR’s drift, dvs. indgåelse af pub-
lic service-kontrakt med DR, udpegning af bestyrelsesmedlemmer, beskikkelse af be-
styrelsen, udstedelse af bekendtgørelsen om vedtægt for DR og godkendelse af DR’s 
regnskab. Kulturministeren oplyser i forlængelse heraf, at ministeren vil tage initiativ 
til at sikre, at bestyrelsen får fastsat rammer for direktionens lønforhold. Formelt vil 
det ske ved, at Kulturministeriet ved førstkommende revision af vedtægten for DR vil 
få indført, at DR’s bestyrelse skal sikre, at der er fastsat nedskrevne rammer for di-
rektionens lønforhold.  

Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at DR’s bestyrelse nu har fastlagt en veder-
lagspolitik for direktionens lønforhold. Endvidere finder Rigsrevisionen det tilfredsstil-
lende, at kulturministeren som ansvarlig for udstedelse af bekendtgørelsen om ved-
tægt for DR vil tage initiativ til formelt at forpligte bestyrelsen til at sikre, at der fastsæt-
tes en nedskreven vederlagspolitik for direktionen ved førstkommende revision af ved-
tægten for DR.  

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen kan afsluttes. 

 
  

NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 

  

Vedrører: 
Statsrevisorernes beretning nr. 13/2017 om løn- og fratrædelsesforhold for 
direktionen og øvrige chefer i DR 
 
Kulturministerens redegørelse af 4. juni 2018 
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I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i marts 2018 en beretning om løn- og fratrædelsesforhold for direk-
tionen og øvrige chefer i DR. Beretningen handlede om, hvorvidt DR’s bestyrelse havde fast-
sat rammer for direktionens lønforhold, og om direktionen havde forvaltet lønforholdene for 
øvrige chefer i DR tilfredsstillende.  
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen fandt de det uhensigtsmæssigt, at hverken 
Kulturministeriet eller DR’s bestyrelse havde fastsat nedskrevne rammer for lønforholdene 
for DR’s direktion. Statsrevisorerne konstaterede samtidig, at fraværet af nedskrevne ram-
mer, vederlagspolitik og regler gjorde det vanskeligt at vurdere, om løn- og fratrædelsesfor-
hold for DR’s direktion var rimelige. Statsrevisorerne fandt samtidig, at DR’s direktions for-
valtning af lønforholdene for øvrige chefer i DR havde været tilfredsstillende. 
 
4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
II. Gennemgang af kulturministerens redegørelse 

Fastlæggelse af rammer for direktionens lønforhold 
5. I beretningen konkluderede Rigsrevisionen, at Kulturministeriet som ressortministerium 
burde have sikret, at DR’s bestyrelse fastsatte rammer for direktionens lønforhold. Kulturmi-
nisteren bemærker hertil, at det er ministerens opfattelse, at radio- og fjernsynsloven fastlæg-
ger den til enhver tid værende kulturministers kompetencer i forhold til DR’s drift, dvs. indgå-
else af public service-kontrakt med DR, udpegning af bestyrelsesmedlemmer, beskikkelse 
af bestyrelsen, udstedelse af bekendtgørelsen om vedtægt for DR og godkendelse af DR’s 
regnskab.  
 
Kulturministeren tilføjer, at DR’s bestyrelse ifølge lov om radio- og fjernsynsvirksomhed har 
pligt til at fastsætte de almindelige retningslinjer for DR’s virksomhed og har ansvaret for, at 
loven, vedtægten for DR og public service-kontrakten overholdes. Ministeren finder princi-
pielt ikke, at der ligger en selvstændig kompetence i det forhold, at Kulturministeriet er res-
sortministerium.  
 
Kulturministeren oplyser i forlængelse heraf, at hun med tilfredshed har konstateret, at DR’s 
bestyrelse i forbindelse med offentliggørelsen af Statsrevisorernes beretning har fastlagt en 
vederlagspolitik. Ministeren oplyser dog samtidig, at hun vil tage initiativ til, at DR’s bestyrelse 
– i overensstemmelse med anbefalingerne i Statsrevisorernes beretning om, at Kulturmini-
steriet bør sikre, at DR’s bestyrelse har fastsat rammer for direktionens lønforhold – også for-
melt forpligtes til at fastsætte en nedskreven vederlagspolitik for direktionen. Dette vil ske i for-
bindelse med den førstkommende revision af vedtægten for DR, jf. bekendtgørelse nr. 1288 
af 18. november 2015, hvori det vil blive indført, at bestyrelsen skal sikre, at der er fastsat 
nedskrevne rammer for direktionens lønforhold.  
 
6. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at DR’s bestyrelse nu har fastlagt en vederlags-
politik for direktionen. Rigsrevisionen finder det endvidere tilfredsstillende, at kulturministe-
ren som ressortansvarlig – og dermed ansvarlig for vedtægterne for DR – nu vil tage initia-
tiv til at sikre, at DR’s bestyrelse også fremadrettet formelt forpligtes til at fastsætte en veder-
lagspolitik for direktionen. Denne tilføjelse til vedtægten vil ske i forbindelse med førstkom-
mende revision af vedtægten for DR.  
 
Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen kan afsluttes. 
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