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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/FYN's public service-redegørelse
for 2007
Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV 2/FYN’s public serviceredegørelse af 1. maj 2008 dækkende transmissionsåret 2007.
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 22. oktober 2008 afgivet udtalelse om TV
2/ FYN’s public service-redegørelse for 2007. Udtalelsen er i år væsentligt mere
omfattende og detaljeret, end den har været tidligere år, og omfatter dels en række generelle betragtninger om de regionale TV 2-stationer og deres redegørelser,
dels en specifik udtalelse vedrørende TV 2/FYN’s redegørelse.
Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV 2/FYN, at
stationen generelt opfylder kravene i den public service-kontrakt, der er indgået
mellem TV 2/FYN og Kulturministeriet for 2007-2010.
Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om grundig og detaljeret redegørelse, dog med enkelte områder, der savner grundigere belysning.
Der gives en grundig redegørelse for stationens indsats i forbindelse med Folketingsvalget i november 2007 herunder arbejdet med udvikling af et nyt programkoncept i forbindelse med valgdækningen – et koncept der har fået såvel ros som
ris. Programmet indeholdt blandt andet en guide til førstegangsvælgere, hvilket
Nævnet finder tiltalende. TV 2/FYN lancerede tillige en valgguide på internettet, der
blev indstillet til – men dog ikke vandt – e-jour-prisen. På siden blev blandt andet
anvendt geojournalistik med interaktive kort.
TV 2/FYN har efterkommet Nævnets ønske om at sætte tal på samarbejdsrelationerne med såvel TV 2/DANMARK som med uafhængige producenter, dog ønsker
Nævnet i fremtidige redegørelser, at der især med hensyn til TV 2/DANMARK finder
en opgørelse sted af antallet af programmer og indslag. TV 2/FYN har i sin redegørelse bemærket, at det faktum, at TV 2/DANMARK og TV 2/FYN begge ligger i
Odense, betyder, at leverancerne til TV 2/DANMARK er mindre end for de øvrige regionale TV 2-stationer.
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TV 2/FYN har tillige efterkommet Nævnets ønske om en redegørelse for stationens
sprogpolitik. Stationen har således daglig efterkritik af sproget; fejl på stationens
hjemmeside rettes omgående ligesom stationen to gange årligt har besøg af en talepædagog og sprogkonsulent.
På baggrund af den mere omfattende gennemgang af redegørelserne fra de regionale TV 2-stationer skal Nævnet specifikt for TV 2/FYN især påpege følgende forhold, der ikke har været fyldestgørende behandlet i redegørelsen, og som Nævnet
imødeser grundigere behandlet fremover:
•
•
•
•

Sendetidspunkter og –mængde i forbindelse med Folketingsvalget i november
2007
Omtale af, hvorvidt indhold på stationens hjemmeside stilles til rådighed til
download til modtagelse på stationære eller mobile platforme
Omtale af, hvorvidt der finder et samarbejde af mere programmæssige
karakter sted med søsterstationen i Region Syd
Status for opfyldelsen af en række af forpligtelserne i forbindelse med jordbaseret digitalt tv

Derudover er der en række forhold, der generelt for alle eller næsten alle regionale
TV 2-stationer ikke har været fyldestgørende behandlet, og som Nævnet imødeser
omtale af i fremtidige redegørelser. Listen neden for er i stikordsform idet der henvises til Nævnets udtalelse for den detaljerede gennemgang:
•
•
•
•
•
•

EU-kravene til sendefladen
Forpligtelsen i forhold til handicappede
Åbne standarder
Geografisk og emnemæssig mangfoldighed
Klager fra seerne
Ressourceforbrug

Radio- og tv-nævnets udtalelse vil den 10. november blive lagt som nyhed på Nævnets hjemmeside www.mediesekretariatet.dk.
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