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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  

Foreningen TV RØST (TV Kronjylland) 
Adresse  

Molsvej 25, 8940 Randers SV 
Telefonnummer 20 63 37 11 (stationschef Stig Ulrichsen)  

 
E-mail roesttv@gmail.com 

 
Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  
 

Stig Ulrichsen, stationschef, 20 63 37 11 
 

Hjemmeside www.tv-kronjylland.dk 
 

Cvr.nr.  
40458395 

Evt. ID-nr.  
 

 Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?  

 
fjernsyn 

 Angiv 
kanalens/tjenestens 
navn 

 
TV Kronjylland 

 
Handlingsplanens periode 
2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 

(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år)  
 
2022-2023-2024 

mailto:roesttv@gmail.com
www.tv-kronjylland.dk
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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. 

 
Fra materialet fra orienteringsmødet om tilgængeliggørelse har vi indtryk af, at 
vi får mest ud af at have fokus på undertekster. 
 
Vi vil over perioden se, om vi kan afsætte lidt af budgettet til at opnå at få flest 
mulige udsendelser med undertekster. I første omgang på YouTube, da det ikke 
er fysisk muligt p.t. ved vores normale udsendelser, senere i perioden måske 
via sendesamvirket, hvis det hænger sammen økonomisk, når vi er flere til at 
betale dette. 
 
Vi synes umiddelbart, at det er svært med de eksisterende midler også at få 
råd til at lave undertekster, så vi tænker, at vi ser, hvad vi kan gøre her i 2022 
og håber så på, at der kan komme en mere specifik bevilling i 2023 og 2024 til 
at øge tilgængeligheden af vores udsendelser. Det er i hvert fald umuligt ud af 
et 100% brugt budget til at lave de 2 timers ugentlige udsendelser at skulle 
afsætte midler til også at få undertekster på disse. 
 
Vi forestiller os, at man kan sige, at der er 5-600.000 kr. til 
programvirksomhed i dag (rest er udstyr og DIGI-TV/DR), og man får så f.eks. 
100-120.000 kr. ekstra i 2023, der skal bruges til at undertekste mest muligt, 
og som der laves særskilt regnskab for. 
 
 
 
 
 

 
Tegnsprogstolkning 
4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 

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

Nej 
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Undertekster 
5 Planlægger I at anvende undertekster som 

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

Ja 
Fra cirka 1.7.2022->31.12.2022 vil enkelte af vores udsendelser være tekstet 
på YouTube, hvortil vi henviser fra vores hjemmeside, når udsendelserne 
sendes fra den almindelige sender. 
Vi kan se ud fra vores budget, at hvis vi udsætter indkøb af noget udstyr til 
næste år, kan vi afsætte et mindre beløb til tekstning i andet halvår 2022. 
 
I 2023 vil det være nødvendigt med ekstra tilskud, da vi ikke kan udsætte 
indkøb af udstyr længere. Med forventning om, at ”med krav følger der en 
bevilling” tænker vi, at vi kan sige ”vi har fået X antal kroner, dem skal vi 
bruge alle på at lave undertekster - det gør vi så, og ser hvad det kan blive til.” 
 
Vi vil samtidigt, sammen med de andre stationer i sendesamvirket og rundt om 
i landet via SAML, se om man kan finde en løsning på, hvor det også kan være 
ved den almindelige udsendelse på samme måde, som det kører hos DR. Dvs. 
så seerne kan vælge det til/fra ved selve udsendelsen. 
Igen ud fra ideen om, at nu ser vi, hvad der kommer med af ekstra penge i 
forbindelse med de ekstra krav, og hvad det kan blive til. 
 

 
Oplæste undertekster 
6 Planlægger I at anvende oplæste 

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

Nej 

 
Synstolkning 
7 Planlægger I at anvende synstolkning som 

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

Nej 
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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. 

Nej 

 
Bekræftelse  
9 Dato 28. januar 2022 

 
 

Underskrift Henrik Henneberg (formand) 
 
 
 
 

 
 
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 

mailto:rtv@slks.dk

