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De regionale TV 2-virksomheder opfylder samlet set de-
res forpligtelser   

Radio- og tv-nævnet offentliggør i dag sin udtalelse om de regionale TV 2-
virksomheders public service-redegørelser for 2011.  

Af udtalelsen fremgår det, at stationerne samlet set opfylder deres public 
service-forpligtelser. 

Formand for Radio- og tv-nævnet på godkendelsestidspunktet*), Christian 
Scherfig udtaler: ”Nævnet finder overordnet, at de regionale TV 2-
virksomheder lever op til deres public service-forpligtelser. Bl.a. gør statio-
nerne en stor indsats for at bringe nyheds- og aktualitetsprogrammer i de-
res sendeområde for at være i dialog med befolkningen og for at være til 
stede på internettet og de mobile platforme.”  

Nævnet har dog også udtalt kritik på enkelte punkter. Christian Scherfig 
udtaler: ”Flere stationer har ikke afsat en passende andel af deres sendetid 
eller programbudget til europæiske programmer fra uafhængige producen-
ter. Desuden har ingen af stationerne kunnet oplyse, hvor stor en andel af 
deres ”øvrige programmer”, som købes fra ”øvrige producenter”, hvilket er 
kritisabelt.”  

2011 er det første år med de nye public service-kontrakter, og Nævnet har 
i den forbindelse givet sin udtalelse en ny form. 

Læs de regionale TV 2-virksomheders redegørelser og Radio- og tv-næv-
nets udtalelse her  

For nærmere oplysninger kontakt:  

Nævnsformand Mads Bryde Andersen, 40 58 09 25 

Nævnsformand på godkendelsestidspunktet Christian Scherfig, 20 25 68 55 

Fuldmægtig Gitte Østergaard, tlf. 33 73 33 11. 

*) Der er per 1. januar 2013 udpeget et nyt Radio- og tv-nævn. Formand for det nye nævn er 
tidligere næstformand Mads Bryde Andersen. Formand på tidspunktet for godkendelsen af 
Nævnsudtalelsen om de regionale TV 2-stationer var Christian Scherfig 
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