RADIO- OG TV-NÆVNET

PRESSEMEDDELELSE

København den 13. juli 2007
Udtalelser om DRs og TV 2´s public service-redegørelser for 2006
Radio- og tv-nævnet har afgivet udtalelse om DRs og TV 2 DANMARK A/S´
public service redegørelser for 2006. Nævnet konstaterer, at begge
stationer har levet op til deres public service forpligtelser.
Nævnets formand, advokat Christian Scherfig, udtaler:
”I forhold til public service-redegørelser for 2005, hvor Nævnet fandt TV
2´s støtte til kort- og dokumentarfilm foruroligende lav, er billedet et
andet, hvad angår 2006. I 2006 har blandt andet TV 2´s samarbejde med
Det Danske Filminstitut haft den effekt, at TV 2 over den samlede
aftaleperiode fra 2003-2006 lever op til sine økonomiske forpligtelser på
området. Derimod ligger DR lidt under det krævede niveau for støtte til
såvel spillefilm, som kort- og dokumentarfilm. Nævnet vil derfor fremover
følge DRs engagement i dansk film”.

Mediesekretariatet
Vognmagergade 10, 1.
1120 København K
Telefon: 3318 6868
Direkte:
Telefax: 3318 6869
radrad@mediesekretariatet.dk
www.mediesekretariatet.dk
CVR nr. 11 88 46 52
Bank: Jyske Bank
Reg.nr. 8109
Konto nr. 1002 295

I forbindelse med hensynet til børn og sendetidspunkter af, for børn,
skadelige udsendelser i tv opfordrer Nævnet både DRs og TV 2´s
bestyrelser til at følge udviklingen og i de kommende public serviceredegørelser redegøre for den anvendte praksis på området. Nævnet
opfordrer endvidere DR og TV 2 til at overveje, hvorvidt deres
forholdsregler på området er tilstrækkelige.
Nævnet bemærker ligeledes, at TV 2 i 2006 ikke efterlevede kravet om at
sende den påkrævede andel af programmer med europæisk oprindelse. TV
2 skal tilstræbe at minimum 50 % af programmerne i sendefladen er af
europæisk oprindelse, hvilket ikke var tilfældet i 2006, hvor dette tal blot lå
på 48,6 %. Nævnet indskærper derfor over for TV 2, at dette misforhold
bringes i orden.
Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til nævnsformand Christian
Scherfig på tlf. 20 25 68 55 eller hos fuldmægtig Rasmus Kruse Andersen i
Mediesekretariatet på tlf. 33 18 68 52.
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