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Anmodning om undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR  
 

 

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om i en beretning/notat at undersø-

ge, hvordan løn- og fratrædelsesforhold mv. er blevet forvaltet i DR i perioden 

2012-2017. Rigsrevisionen anmodes om: 

 

 At redegøre for lønudviklingen samt de generelle ansættelsesvilkår og 

personalegoder for medlemmerne af DRs direktion i forhold til andre 

medievirksomheder i Danmark og i Norden og sammenlignelige virk-

somheder.  

 

 At undersøge, hvordan DR har udarbejdet benchmarks, hvor ledel-

sens generelle ansættelsesvilkår, herunder lønforhold, bonusbetaling 

og fratrædelsesvilkår vurderes i forhold til andre medievirksomheder i 

Danmark og i Norden og sammenlignelige virksomheder. I den for-

bindelse anmodes Rigsrevisionen om at vurdere, om de valgte 

benchmarks dokumenterer, at det valgte lønniveau understøtter, at 

DR er konkurrencedygtig, men ikke er lønførende i forhold til sam-

menlignelige virksomheder.  

 

 At vurdere, om de aftaler, der er indgået med ledere ved fratrædelse 

er forvaltet sparsommeligt. Her tænkes særligt på de fratrædelsesaf-

taler, der er indgået med ledere, som er fratrådt efter eget ønske.  

 

 At vurdere, hvordan Kulturministeriet og DRs bestyrelse har ført tilsyn 

med, at DRs lønomkostninger til ledelsen ikke bliver for høje. 

 

Baggrund 
DR er en selvstændig offentlig institution. Rammerne for DRs virksomhed 

fastsættes i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og tilhørende bekendtgø-

relser, herunder bekendtgørelse om vedtægt for DR, samt i public service-

kontrakten mellem DR og kulturministeren. DRs virksomhed finansieres gen-

nem DRs andel af licensmidlerne samt gennem indtægter ved salg af pro-

grammer og andre ydelser. DR skal udøve public service-virksomhed over for 
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hele befolkningen efter principperne i radio- og tv-lovgivningen og i henhold til 

kravene i public service-kontrakten.  

 

DR havde i 2016 samlede indtægter for 4.133,2 mio. kr., hvilket var en stig-

ning på 107,4 mio. kr. i forhold til 2015. DRs samlede resultat for 2016 var på 

3,6 mio. kr. Årets resultat flugter med forudsætningerne i DRs økonomiplan 

for 2015-2018. I 2016 beskæftigede DR i gennemsnit 2.766 årsværk i faste 

ansættelsesforhold.  

 

DRs direktion består af 8 direktører, heraf 6 bestyrelsesansatte. De samlede 

omkostninger til direktionen var i 2016 13,7 mio. kr. Heraf modtog generaldi-

rektøren 3,7 mio. kr.   

 


