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Afgørelse vedrørende TV Kant 

 

Sammendrag  

TV LOS med cvr-nummer 40557350 har indsendt en handlingsplan for, 

hvordan TV LOS ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger løbende 

og gradvist vil gøre programvirksomheden på TV Kant mere tilgængelig 

for personer med handicap gældende for perioden 2022-2025.  

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og tager 

handlingsplanen for TV Kant til efterretning. Nævnet har ved vurderingen 

af, om handlingsplanen kunne tages til efterretning lagt vægt på, at TV 

LOS har oplyst i handlingsplanen, at de arbejder konstant med at 

optimere tilgængelighed og kvalitet. De vil i fremtiden have fokus på 

forøgelse af kvalitet i forhold til taleforståelse og læselethed. Det skal 

ske gennem optimering af lydudstyr, placering af mikrofoner, 

lydbehandling og træning af værter og speakere, således at de kan gøre 

sig forståelig for en ældre målgruppe med nedsat hørelse etc.  

 

Ligeledes vil de søge at optimere grafisk og visuel afkodning af de 

informationer de har på skærmen. Det gør vi ved at lave standarder for 

minimums skriftstørrelse, skrifttyper samt farve, bevægelsesbaggrund 

m.v. dog med hensyntagen til vores respektive program-målgrupper. 

 

TV LOS vil gerne kunne tilbyde så mange optioner som muligt for at øge 

seer/bruger potentialet og gør sig tilgængelige for så mange som muligt. 

 

I forhold til tegnsprogstolkning oplyser TV LOS, at de vil forsøge at tage 

kontakt til de organisationer for hørehandicap der måtte ønske denne 

form for tilgængelighed, for at afklare hvorvidt de kan give et estimat på 

hvor stort behovet er i vores målgruppe - og hvorvidt de fremtidigt ville 

kunne stille tolke til rådighed ved særlige events - herunder f.eks. 

kommunal og folketingsvalg. 

 

I forhold til brug af undertekster oplyser TV LOS, at de har kørt forsøg 

på AI assisteret tekstning til livebrug, men teknologien ikke er moden til 

brug endnu. Ihvertfald ikke den teknologi som de kunne komme i 
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Side 2 

nærheden af. De vil fortsat følge udviklingen over tid og fortsætte med 

at lave forsøg med live-tekstning. Deres debatprogram sendes live og 

involverer brugerinput fra egen website samt fra SoMe. Derfor er det et 

stort ønske at de på et tidspunkt kan tilbyde tekstning af livesignalet. 

 

Endelig oplyser TV LOS, at de afsøger muligheden for automatiserede 

tekstmuligheder til både live og on-demand brug, samt udbredelse på 

flere typer medier. De søger at opnå en tilgængelighed der matcher 

målgrupper krav f.eks. direkte responsmulighed og interaktion i 

programmerne. De vurderer løbende hvilke typer platforme der har den 

bedste kvalitet og reach til vores målgruppe og prioriterer, indenfor de 

økonomiske muligheder, herefter. 

 

Sagens oplysninger 

TV LOS med cvr-nummer 40557350 har indsendt en handlingsplan for, 

hvordan TV LOS ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger løbende 

og gradvis vil gøre programvirksomheden på TV Kant mere tilgængelig 

for personer med handicap gældende for perioden 2022-2025.  

 

I handlingsplanen fremgår det, at TV LOS arbejder konstant med at 

optimere tilgængelighed og kvalitet. De vil i fremtiden have fokus på 

forøgelse af kvalitet i forhold til taleforståelse og læselethed. Det skal 

ske gennem optimering af lydudstyr, placering af mikrofoner, 

lydbehandling og træning af værter og speakere, således at de kan gøre 

sig forståelig for en ældre målgruppe med nedsat hørelse etc.  

 

Ligeledes vil de søge at optimere grafisk og visuel afkodning af de 

informationer de har på skærmen. Det gør vi ved at lave standarder for 

minimums skriftstørrelse, skrifttyper samt farve, bevægelsesbaggrund 

m.v. dog med hensyntagen til vores respektive program-målgrupper. 

 

TV LOS vil gerne kunne tilbyde så mange optioner som muligt for at øge 

seer/bruger potentialet og gør sig tilgængelige for så mange som muligt. 

 

I forhold til tegnsprogstolkning oplyser TV LOS, at de vil forsøge at tage 

kontakt til de organisationer for hørehandicap der måtte ønske denne 

form for tilgængelighed, for at afklare hvorvidt de kan give et estimat på 

hvor stort behovet er i vores målgruppe - og hvorvidt de fremtidigt ville 

kunne stille tolke til rådighed ved særlige events - herunder f.eks. 

kommunal og folketingsvalg. 

 

I forhold til brug af undertekster oplyser TV LOS, at de har kørt forsøg 

på AI assisteret tekstning til livebrug, men teknologien ikke er moden til 

brug endnu. Ihvertfald ikke den teknologi som de kunne komme i 



 

Side 3 

nærheden af. De vil fortsat følge udviklingen over tid og fortsætte med 

at lave forsøg med live-tekstning. Deres debatprogram sendes live og 

involverer brugerinput fra egen website samt fra SoMe. Derfor er det et 

stort ønske at de på et tidspunkt kan tilbyde tekstning af livesignalet. 

 

Endelig oplyser TV LOS, at de afsøger muligheden for automatiserede 

tekstmuligheder til både live og on-demand brug, samt udbredelse på 

flere typer medier. De søger at opnå en tilgængelighed der matcher 

målgrupper krav f.eks. direkte responsmulighed og interaktion i 

programmerne. De vurderer løbende hvilke typer platforme der har den 

bedste kvalitet og reach til vores målgruppe og prioriterer, indenfor de 

økonomiske muligheder, herefter. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 23. juni 2022 behandlet sagen 

i henhold til § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020 om 

tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og 

registrering for personer med handicap (herefter bekendtgørelsen) og 

skal udtale: 

 

Det følger af § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen, at Radio- og tv-nævnet fører 

tilsyn med, at udbyderne udarbejder handlingsplaner, etablerer 

tilgængelighedsforanstaltninger og afrapporterer efter reglerne i 

bekendtgørelsens §§ 2-4. 

 

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 2, at udbydere, som er 

omfattet af bekendtgørelsen, ved hjælp af forholdsmæssige 

foranstaltninger skal gøre deres programvirksomhed mere tilgængelig 

for personer med handicap. Jf. § 2, stk. 2, omfatter foranstaltningerne 

eksempelvis tegnsprogstolkning, tekstning for døve og hørehæmmede, 

oplæste undertekster og synstolkning m.v. 

 

Jf. bekendtgørelsens § 3 skal udbyderne forelægge Radio- og tv-nævnet 

handlingsplaner, hvori de redegør for, hvordan de vil søge at opfylde 

kravet i bekendtgørelsens § 2. Handlingsplanerne skal som 

udgangspunkt gælde for tre år. 

 

Jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal udbyderne ved udvælgelsen af 

hvilke tilgængelighedsforanstaltninger, der tilbydes, tage hensyn til den 

teknologiske udvikling ud fra en samlet vurdering af brugerbehov, 

nytteværdi og ressourcer. 

 

Radio- og tv-nævnet vurderer i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 

om handlingsplanen kan tages til efterretning eller kræver ændringer. 



 

Side 4 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, at udbyderne regelmæssigt 

skal aflægge rapport til Radio- og tv-nævnet om gennemførelsen af 

handlingsplanerne. Jf. § 4, stk. 2, skal denne afrapportering som 

udgangspunkt ske hvert tredje år. 

 

I handlingsplanen fremgår det, at TV LOS arbejder konstant med at 

optimere tilgængelighed og kvalitet. De vil i fremtiden have fokus på 

forøgelse af kvalitet i forhold til taleforståelse og læselethed. Det skal 

ske gennem optimering af lydudstyr, placering af mikrofoner, 

lydbehandling og træning af værter og speakere, således at de kan gøre 

sig forståelig for en ældre målgruppe med nedsat hørelse etc.  

 

Ligeledes vil de søge at optimere grafisk og visuel afkodning af de 

informationer de har på skærmen. Det gør vi ved at lave standarder for 

minimums skriftstørrelse, skrifttyper samt farve, bevægelsesbaggrund 

m.v. dog med hensyntagen til vores respektive program-målgrupper. 

 

TV LOS vil gerne kunne tilbyde så mange optioner som muligt for at øge 

seer/bruger potentialet og gør sig tilgængelige for så mange som muligt. 

 

I forhold til tegnsprogstolkning oplyser TV LOS, at de vil forsøge at tage 

kontakt til de organisationer for hørehandicap der måtte ønske denne 

form for tilgængelighed, for at afklare hvorvidt de kan give et estimat på 

hvor stort behovet er i vores målgruppe - og hvorvidt de fremtidigt ville 

kunne stille tolke til rådighed ved særlige events - herunder f.eks. 

kommunal og folketingsvalg. 

 

I forhold til brug af undertekster oplyser TV LOS, at de har kørt forsøg 

på AI assisteret tekstning til livebrug, men teknologien ikke er moden til 

brug endnu. Ihvertfald ikke den teknologi som de kunne komme i 

nærheden af. De vil fortsat følge udviklingen over tid og fortsætte med 

at lave forsøg med live-tekstning. Deres debatprogram sendes live og 

involverer brugerinput fra egen website samt fra SoMe. Derfor er det et 

stort ønske at de på et tidspunkt kan tilbyde tekstning af livesignalet. 

 

Endelig oplyser TV LOS, at de afsøger muligheden for automatiserede 

tekstmuligheder til både live og on-demand brug, samt udbredelse på 

flere typer medier. De søger at opnå en tilgængelighed der matcher 

målgrupper krav f.eks. direkte responsmulighed og interaktion i 

programmerne. De vurderer løbende hvilke typer platforme der har den 

bedste kvalitet og reach til vores målgruppe og prioriterer, indenfor de 

økonomiske muligheder, herefter. 

 



 

Side 5 

Radio- og tv-nævnet vurderer, at indførelse af sådanne 

tilgængelighedsforanstaltninger løbende og gradvist vil gøre 

programvirksomheden mere tilgængelig for personer med handicap. 

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og tager 

handlingsplanen for TV Kant til efterretning i henhold til § 3, stk. 3 i 

bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020 om tilgængelighed af 

programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer 

med handicap.  

 

Nævnet har ved vurderingen af, om handlingsplanen kunne tages til 

efterretning lagt vægt på, at det i handlingsplanen fremgår, at TV LOS 

arbejder konstant med at optimere tilgængelighed og kvalitet. De vil i 

fremtiden have fokus på forøgelse af kvalitet i forhold til taleforståelse 

og læselethed. Det skal ske gennem optimering af lydudstyr, placering 

af mikrofoner, lydbehandling og træning af værter og speakere, således 

at de kan gøre sig forståelig for en ældre målgruppe med nedsat hørelse 

etc.  

 

Ligeledes vil de søge at optimere grafisk og visuel afkodning af de 

informationer de har på skærmen. Det gør vi ved at lave standarder for 

minimums skriftstørrelse, skrifttyper samt farve, bevægelsesbaggrund 

m.v. dog med hensyntagen til vores respektive program-målgrupper. 

 

TV LOS vil gerne kunne tilbyde så mange optioner som muligt for at øge 

seer/bruger potentialet og gør sig tilgængelige for så mange som muligt. 

 

I forhold til tegnsprogstolkning oplyser TV LOS, at de vil forsøge at tage 

kontakt til de organisationer for hørehandicap der måtte ønske denne 

form for tilgængelighed, for at afklare hvorvidt de kan give et estimat på 

hvor stort behovet er i vores målgruppe - og hvorvidt de fremtidigt ville 

kunne stille tolke til rådighed ved særlige events - herunder f.eks. 

kommunal og folketingsvalg. 

 

I forhold til brug af undertekster oplyser TV LOS, at de har kørt forsøg 

på AI assisteret tekstning til livebrug, men teknologien ikke er moden til 

brug endnu. Ihvertfald ikke den teknologi som de kunne komme i 

nærheden af. De vil fortsat følge udviklingen over tid og fortsætte med 

at lave forsøg med live-tekstning. Deres debatprogram sendes live og 



 

Side 6 

involverer brugerinput fra egen website samt fra SoMe. Derfor er det et 

stort ønske at de på et tidspunkt kan tilbyde tekstning af livesignalet. 

 

Endelig oplyser TV LOS, at de afsøger muligheden for automatiserede 

tekstmuligheder til både live og on-demand brug, samt udbredelse på 

flere typer medier. De søger at opnå en tilgængelighed der matcher 

målgrupper krav f.eks. direkte responsmulighed og interaktion i 

programmerne. De vurderer løbende hvilke typer platforme der har den 

bedste kvalitet og reach til vores målgruppe og prioriterer, inden for de 

økonomiske muligheder, herefter. 

 

Dette vurderer Radio- og tv-nævnet løbende og gradvist vil gøre 

programvirksomheden på TV Kant mere tilgængelig for personer med 

handicap. 

 

TV LOS vil blive kontaktet angående afrapportering i henhold til § 4, stk. 

1 og 2. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 
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