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Handlingsplan tilgængelighed 
 

(Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer med handicap -
bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020) 

 
Udbyder 
1 Navn  

Odense ser Rødt 
Adresse  

Banevænget 22 5270 Odense N 
Telefonnummer  

40 215 415 
E-mail nillermadsen@osrtv.dk 

 
Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  
 

Niels Henrik Madsen tlf. 40 215 415  
email. nillermadsen@osrtv.dk 
 

Hjemmeside www.osrtv.dk 
 

Cvr.nr.  
17935097 

Evt. ID-nr.  
 

 Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?  

 
Primært TV men også on demand på web medier 

 Angiv 
kanalens/tjenestens 
navn 

 
Kanal Fynboen / www.osrtv.dk 

 
Handlingsplanens periode 
2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 

(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år)  
01-09-2022 – 30-09-2025 
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Redegørelse (§ 2) 
3 Redegør for hvordan I ved hjælp af 

forholdsmæssige foranstaltninger løbende og 
gradvis vil gøre jeres programvirksomhed 
mere tilgængelig for personer med handicap. 
 
Beskriv jeres overordnede plan for 
tilgængeliggørelse. 

 
Vores primære fokus vil være tekstet tv, da det er noget vi har erfaring med 
gennem en årrække. En erfaring der siger at det er tidskrævende, hvis det skal 
gøres på en læsevenlig måde, der IKKE KUN er et bevidstløst referat af de talte 
ord. Vi har aktuelt gennemført en test hvor en ansat fleksjobber har tekstet en 
6 minutter lang reportage, fra opskrivning til opdeling i linjer og færdig 
redigering. Det varede 4 timer svarende til 80 timer, hvis vi skal tekste de 120 
minutter, som vi udsender på en uge. 
Det kan sandsynligvis gøres hurtigere i kraft af rutine og digitale værktøjer, der 
kan hjælpe selve opskrivningen.  
Så den overordnede plan er at vi løbende og gradvist kan tekste flere af de 
reportager, der er en del af de samlede tv udsendelser. Men det er også en 
plan, der vil kræve mere arbejdstid, der ideelt kan komme fra en ekstra 
fleksjobber eller lignende, hvis det ikke skal gå udover den almindelige drift, 
der i forvejen er underlagt en begrænset økonomi med råd til 1½-2 
fuldtidsstillinger.  
Og hvis vi så i løbet af 2023-24 med rutiner, ekstra billig arbejdskraft og endnu 
ikke kendte digitale værktøjer kan nå frem til en fuld tekstning uden det 
berører de journalistiske og tekniske kvalitetskrav vi ellers tilstræber, så vil det 
være godt gået.  
 
 
 
 

 
Tegnsprogstolkning 
4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 

som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Vi har ingen umiddelbare planer om tegnsprogstolkning. Men hvis vores 
ambitioner om tekstning ikke viser fremskridt, så er det noget vi vil undersøge 
i løbet af 2023. 

 



 
 
 

 

Radio- og tv-nævnet Side 3 af 4 

Undertekster 
5 Planlægger I at anvende undertekster som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Se afsnit 3 om vores planer for undertekster 

 
Oplæste undertekster 
6 Planlægger I at anvende oplæste 

undertekster som led i tilgængeliggørelsen? 
Hvis ja, redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont. 

Vi har ingen umiddelbare planer om oplæste undertekster. Men hvis vores 
ambitioner om tekstning ikke viser fremskridt, så er det noget vi vil undersøge i 
løbet af 2023. 

 
Synstolkning 
7 Planlægger I at anvende synstolkning som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Vi har ingen umiddelbare planer om synstolkning. Men hvis vores ambitioner 
om tekstning ikke viser fremskridt, så er det noget vi vil undersøge i løbet af 
2023. 
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Øvrige hjælpetjenester 
8 Planlægger I at anvende øvrige 

hjælpetjenester som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Vi har ingen umiddelbare planer om øvrige hjælpetjenester. Men hvis vores 
ambitioner om tekstning ikke viser fremskridt, så er det noget vi vil undersøge i 
løbet af 2023. 

 
Bekræftelse  
9 Dato  

 
31-01-2022 

Underskrift  
Niels Henrik Madsen 
 
 
 

 
 
Handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes til rtv@slks.dk 
 
Alternativt kan handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes med almindelig post til: 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Medier – att. Radio og tv-nævnet 
Hammerichsgade 14 
1553 København V 
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