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Hermed fremsendes endeligt svar på spørgsmål nr. S 4095 vedrørende mail fra kultur-

ministeren om DR stillet af folketingsmedlem Per Clausen (EL) den 12. april 2007. 
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Side 2 

Spørgsmål nr. S 4095 

Stillet den 12. april 2007 

 

 

Svar til folketingsmedlem Per Clausen (EL) fra kulturministeren. 

 

Spørgsmål: 

 

"Vil ministeren redegøre for, hvordan han i et svar til spørgeren kan omtale den drøftel-

se på et regeringsmøde, som førte til afsendelse af en mail fra ham til DRs bestyrelses-

formand, som ”foregået i kanten af et ministermøde”, når det af mailen klart fremgår, at 

drøftelsen foregik ”under det formelle møde”?” 

 

 

Svar: 

 

Jeg har bl.a. i mine svar af 11. april 2007 på de af spørgeren stillede spørgsmål S 3629  

af 20. marts 2007 og S 3933 af 29. marts 2007 oplyst, at den mail, som jeg den 25. marts 

2003 sendte til daværende formand for DRs bestyrelse, Jørgen Kleener, var en ren og 

skær orientering til bestyrelsesformanden af en ordveksling om DRs nyhedsdækning i 

kanten af et ministermøde. 

 

Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, blandt andet i Folketinget den 21. marts 

2007 i forbindelse med besvarelse af spørgsmål nr. S 3587, udgjorde DRs nyhedsdæk-

ning ikke et egentligt tema på det omtalte ministermøde. Jeg tillader mig i den forbin-

delse at henvise til mit svar af 11. april 2007 på spørgsmål nr. S 3714 stillet af Magnus 

Heunicke (S) den 22. marts 2007, hvor jeg bl.a. oplyser, at de danske mediers redaktio-

nelle dækning – herunder DRs dækning – ikke udgør et formelt tema på ministermø-

derne.      


