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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 Midtjylland 
Adresse  

Middagshøjvej 34, 8800 Viborg 
Telefonnummer 30 74 90 05 

 
E-mail tvmvbu@hotmail.com 

 
Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  
 

 
Sigga Møller Foged, 30 74 90 05 

Hjemmeside  
www.tv-midtjylland.dk 

Cvr.nr. CVR. 3804-5865 
 

Evt. ID-nr.  
 

 Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?  

Fjernsynsvirksomhed 
 

 Angiv 
kanalens/tjenestens 
navn 

TV Midtjylland 
 

 
Handlingsplanens periode 
2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 

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

mailto:tvmvbu@hotmail.com
www.tv-midtjylland.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. 

 
Vores udfordring er, at vi i dag modtager et tilskud, der alene rækker til 
sendeudgifter til DR (tidl. DIGI-TV) samt vores hidtidige aktiviteter. 
Vi skal producere 2 nye timer hver uge, og har ikke penge til overs efter dette. 
Hvis vi for de samme penge f.eks. også skal tekste nogle af udsendelserne, vil 
beløbet gå fra de nuværende aktiviteter. F.eks. vil det blive sværere at komme 
rundt i området, men i det hele taget at opretholde de 2 nye timer hver uge vil 
være svært. 
 
Lidt som rengøringsassistenten, der får nogle m2 med ovenpå, men stadig får 
den samme løn. Hvordan ser rengøringen så ikke ud i stueetagen? 
 
Samtidigt er det teknisk endnu ikke muligt i sendesamvirket at lave tekster på 
udsendelserne på samme måde, som f.eks. DR og TV2 kan gøre det. 
 
Så den helt overordnede plan lyder: 

- Tekstning af udsendelser er vores fokusområde. 
o Primært via automatisk tekstning (med lettere personinvolvering) 

og efterfølgende stille disse tekstede udsendelser til rådighed på 
YouTube. 
Der henvises ved over-the-air udsendelsen til, at man kan tilgå 
lige netop denne udsendelse tekstet og on-demand på vores 
YouTube kanal. 

o Senere, hvis økonomisk forsvarligt, sammen med sendesamvirket 
og/eller øvrige Tv-stationer i Danmark at finde en løsning, så 
enkelte udsendelser kan have tekster ved over-the-air 
udsendelse (hvis ønsket af seeren) 

- Få ekstra tilskud fra SLKS til dette, eller få accept af flere 
genudsendelser fra SLKS/færre nye timer hver uge. 

 
Vi forestiller os en måde, hvor man f.eks. med et ekstra tilskud på 75-100.000 
kr. om året, ser hvor langt man kan komme, og det er så, hvad vi vil opnå. 

 
Tegnsprogstolkning 
4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning Nej 
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som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

 
Undertekster 
5 Planlægger I at anvende undertekster som 

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

Ja. 
Start 1.7.2022. 
I første omgang enkelte udsendelser på YouTube, hvor vi tekster disse 
automatisk via software med efterfølgende manuelle korrektioner af den 
automatiske tekstning. 
Omfang i 2022 bliver efter, hvad vi kan finde af begrænsede penge ud af det 
nuværende budget. 
Fra 1. januar 2023 håber vi på, at der er kommet accept/større tilskud fra 
SLKS, jf. ovenfor, så vi kan udvide denne tekstning til flere udsendelser på 
YouTube. 
I løbet af 2023/2024 håber vi, at vi sammen med sendesamvirket og/eller de 
øvrige Tv-stationer i Danmark kan finde en økonomisk forsvarlig løsning, der 
medfører, at seeren kan tilvælge tekst på nogle af udsendelserne ved selve 
over the air udsendelsen. 

 
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  

31. januar 2022 
 

Underskrift Sigga Møller Foged 
 

 
 
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

