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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/LORRY's public service-redegørelse for 2007
Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV 2/LORRY’s public service-redegørelse af 1. maj 2008 dækkende transmissionsåret 2007.
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 22. oktober 2008 afgivet udtalelse om TV
2/LORRY’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/LORRY’s redegørelse.
Nævnet kan på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV 2/LORRY, ikke
godkende TV 2/LORRY’s public service-redegørelse, idet den på så mange områder
er utilstrækkelig eller mangelfuld, at Nævnet har svært ved til fulde at vurdere, om
stationen opfylder kravene i den public service-kontrakt, der er indgået mellem TV
2/LORRY og Kulturministeriet for 2007-2010.
Samlet set finder Radio- og tv-nævnet således, at der er tale om en for kortfattet
og ikke tilstrækkeligt fyldestgørende redegørelse.
På baggrund af den mere omfattende gennemgang af redegørelserne fra de regionale TV 2-stationer skal Nævnet specifikt for TV 2/LORRY især påpege følgende forhold, der ikke har været fyldestgørende behandlet i redegørelsen, og som Nævnet
imødeser grundigere behandlet i såvel redegørelsen for 2007 som fremover:
•

•

•
•

Folketingsvalget i november 2007 er slet ikke omtalt. Herunder kan især påpeges, at der angiveligt ikke har været sendt det antal timer i forbindelse med
valget, som kontraktens Bilag 2 tilsiger, hvorfor kontrakten på dette punk er
overtrådt.
Problematikken med de grænseområder, der er etableret som følge af kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen herunder konkret information
om, hvorledes samarbejdet med søsterstationer i forbindelse med grænseområderne udformer sig, samt hvordan man vil at øge indsatsen på området.
Den manglende omtale af samarbejdet med TV 2/DANMARK.
Den meget summariske redegørelse for programfladens indhold.
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•
•

•

Den manglende opgørelse af omfanget af køb af programmer fra eksterne leverandører.
Den manglende omtale af, hvorvidt indhold på stationens hjemmeside stilles til
rådighed streamet og til download til modtagelse på stationære eller mobile
platforme.
Den manglende status for opfyldelsen af forpligtelserne i forbindelse med jordbaseret digitalt tv.

Førend Nævnet kan godkende TV 2/LORRY’s public service-redegørelse for 2007
imødeser Nævnet fyldestgørende redegørelse for ovenstående områder senest den
17. november 2008.
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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