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P R E S S E M E D D E L E L S E

København den 16. juni 2004
Udtalelser om DR’s og TV 2’s public service-redegørelser for 2003

Radio- og tv-nævnet afgiver i dag udtalelse om DR’s og TV 2 Danmark A/S’
public service-redegørelser for 2003. Det er første gang DR og TV 2 har redegjort
for opfyldelsen af de nye public service-kontrakter, som stationerne indgik i 2003
med Kulturministeriet.
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Nævnet konstaterer, at begge stationer har levet op til deres public service
forpligtelser.
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Nævnet vurderer, at specielt TV 2’s redegørelse i kraft af sin detaljeringsgrad og
grundige fremlæggelse af eksempler og overvejelser giver et godt billede af
stationens programvirksomhed i 2003. En dokumentation, der vil være et relevant
sammenligningsgrundlag i forhold til en fremtidig situation, hvor TV 2
DANMARK A/S måtte være privatiseret - men fortsat skal leve op til de samme
public service forpligtelser som i dag.
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For så vidt angår DR, hæfter nævnet sig særligt ved DR’s egen konstatering af, at
der i de kommende år må ske en opprioritering af dansk dramatik i såvel radio
som tv, hvis kontraktens samlede krav for aftaleperioden skal overholdes.
Radio- og tv-nævnets udtalelser om henholdsvis DR’s og TV’s public service
redegørelse kan findes på www.mediesekretariatet.dk. Også de regionale TV 2-stationer har afgivet public service redegørelser. Disse vil blive kommenteret af
nævnet efter sommerferien.
Yderligere oplysninger kan fås hos nævnsformand H.H. Brydensholt
på tlf. 33 33 05 13 eller hos specialkonsulent Julie Haagen i Mediesekretariatet
på tlf. 33 18 86 52.

J.nr.: 2004-1179-002

