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Udtalelse om TV 2/DANMARK A/S’ public service-redegørelse for 2011 mv. 

Radio- og tv-nævnet fremsender hermed sin udtalelse om TV 2/DANMARK A/S’ (TV 
2) public service-redegørelse for 2011. 

Radio- og tv-nævnet finder samlet set, at TV 2/DANMARK A/S i 2011 opfylder pub-
lic service-tilladelsens krav, samt at redegørelsen giver et tilfredsstillende og retvi-
sende billede af TV 2s programudbud og af danskernes brug heraf i 2011.  

TV 2/Danmark har kun kvantitative programforpligtelser på tre områder, nemlig 
nyheder, dansk dramatik og programmer til børn. Nævnet konstaterer, at forplig-
telserne er overholdt for alle tre områder. 

TV 2 angiver, at stationens engagement i film mv. løber i perioden 2011-2014, som 
angivet i filmforliget. Imidlertid er tilladelsens varighed alene frem til og med 2013. 
Forpligtelsens opfyldelse skal således ske inden for tilladelsesperioden 2011-2013, 
og ikke for 2011-2014, som angivet af TV 2/DANMARK A/S i redegørelsen. 

TV 2 har i 2011 anvendt 36,9 mio. kr. på spillefilm, 5,5 mio. kr. på kort- og doku-
mentarfilm, samt 7,0 mio. kr. på talentudvikling – i alt 49,4 mio. kr. for 2011. 
Dermed overføres for spillefilm 5,5 mio. kr., samt 5,1 mio. kr. for kort- og doku-
mentarfilm til opfyldelse i årene 2012 og 2013. Nævnet bemærker, at der endnu 
engang risikerer at ske en ophobning af midler, der skal anvendes til opfyldelse af 
filmforpligtelserne, hvis ikke TV 2 får igangsat initiativer, der afhjælper dette, sær-
ligt set i lyset af, at forpligtelserne skal opfyldes inden udgangen af 2013. Nævnet 
forbeholder sig i den sammenhæng mulighed for at tildele bod, hvis ikke kravet er 
opfyldt ved udgangen af tilladelsesperioden. 

TV 2 skal endvidere anvende mindst 25 pct. af de midler som TV 2 er forpligtet til 
at anvende til spillefilm samt kort- og dokumentarfilm, til film for børn og unge. TV 
2 har i 2011 anvendt 24,7 pct. af midlerne til spillefilm for børn og unge, mens 
tallet for kort- og dokumentarfilm er 3,9 pct. af de 5,5 mio. kr. som er anvendt på 
kort- og dokumentarfilm. TV 2 er ligeledes her i en situation, hvor der kan ske op-
hobning af midler til opfyldelse af denne forpligtelse, særlig i forhold til kort- og 
dokumentarfilm. Beløbet forventes opfyldt ud fra samme gennemsnitsbetragtning 
som den samlede filmforpligtelse. Nævnet forbeholder sig ligeledes her mulighed 
for at tildele bod, hvis ikke kravet er opfyldt ved udgangen af tilladelsesperioden. 
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Nævnet anerkender TV 2’s positive intentioner vedrørende samarbejdet med Me-
dierådet for børn og unge om beskyttelse af mindreårige, særligt set i lyset af afgø-
relsen vedrørende udsendelsestidspunktet for krimiserien Den som dræber. Nævnet 
henstiller til, at TV 2 fremadrettet mere detaljeret beskriver udviklingen med etab-
lering af en fast praksis vedrørende beskyttelse af mindreårige. Nævnet vil fortsat 
følge udviklingen på området og anmoder om, at TV 2 fortsat oplyser om brugen af 
advarsler ved bestemte udsendelser. 

Nævnet gør – således som anført i brev af 14. juni 2012 vedrørende andele af eu-
ropæiske programmer på TV 2 ZULU og på 2 TV 2 FILM i 2009 og 2010 – opmærk-
som på, at TV 2 snarest skal sikre, at andelen af europæiske programmer på hver 
kanal snarest muligt bringes op til at udgøre mere end 50 %. Nævnet forventer 
således, at fremtidige indberetninger om andele af europæiske programmer på TV 
2 ZULU og TV 2 FILM udviser en løbende stigning i de europæiske programmers 
procentvise andel. 

TV 2/Danmark er blevet hørt om stationens afvejning af hensynet til informations- 
og ytringsfriheden over for kravet om saglighed og upartiskhed i informationsfor-
midlingen. TV 2/Danmark har i høringen bemærket at stationen ikke finder, at der 
består et modsætningsforhold mellem de nævnte forhold. Endvidere konstateres 
det at overvejelser om de nævnte forhold indgår i TV2/Danmarks etiske retningslin-
jer. Nævnet har i den sammenhæng gennemgået TV2/Danmarks etiske retningslin-
jer. Nævnet vil anmode TV2/Danmark om i forbindelse med næste public service 
redegørelse at uddybe hvorledes afvejning af hensynet til informations- og ytrings-
friheden over for kravet om saglighed og upartiskhed i informationsformidlingen i 
praksis indgår i programvirksomheden, her særligt i forhold til programmer indkøbt 
eksternt, samt hvorledes det sikres at de interne etiske retningslinjer i den sam-
menhæng overholdes. 
 

Nævnet bemærker blandt andet følgende områder med en positiv tendens: 

 Andelen af dansksprogede programmer er steget til for første gang at nå et 
niveau på 3.547 timer, selv når dubbede børneprogrammer fra andet end 
nordiske lande ikke medregnes. 

 Betjening af døve og hørehæmmede er fortsat i en positiv udvikling bl.a. 
med en stigning i antallet af tekstede sendetimer. 

 TV 2 har vendt den negative udvikling med fald i tilbuddet af dansk produ-
cerede børneprogrammer.  

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2s public service-redegørelse vil blive offent-
liggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside www.kulturstyrelsen.dk den 30. november 
jf. vedlagte pressemeddelelse. 
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