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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/ØST's public service-redegørelse
for 2007
Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV 2/ØST’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/ØST’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/ØST’s redegørelse.
Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV 2/ØST, at
stationen generelt opfylder kravene i den public service-kontrakt, der er indgået
mellem TV 2/ØST og Kulturministeriet for 2007-2010.
Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en detaljeret og overordnet set fyldestgørende redegørelse.
TV 2/ØST har blandt andet ud over sit værdi- og visionsgrundlag defineret ”Meningen” i relation til sit virke: ”Vi engagerer os i dit liv og sætter dig i stand til at
handle. Stationen udtrykker ønske om at gøre borgerne i sendeområdet i stand til
at tage aktiv del i det samfund, der omgiver dem, samt tage vare på deres liv. Ligeledes ser stationen det som en særlig forpligtelse at sætte stationens borgere i
stand til at tage del i demokratiet med særlig bevågenhed på beslutninger truffet i
regionsråd, byråd, kommunalbestyrelse og Folketing. Nævnet konstaterer på baggrund af redegørelsen med tilfredshed, at TV 2/ØST bestræber sig på at sende
mangfoldigt til hele befolkningen i området.
TV 2/ØST har efterkommet Nævnets henstilling om at redegøre for stationens
sprogpolitik. Sproget er en del af den daglige skriftlige efterkritik, ligesom studieværter trænes og undervises i præsentationsteknik, herunder deres sprog. Hertil
kommer et særligt område på stationens intranet under overskriften ”Sproggartneren”, der tjener som fælles debat- og ”revse”-forum.
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TV 2/ØST har ligeledes efterkommet Nævnets anmodning om at opgøre antallet af
unikke månedlige brugere på stationens hjemmeside – et tal der ligger mellem
41.000 og 67.000. Stationen har i det hele taget arbejdet målrettet med at
forbedre det regionale tilbud på sin hjemmeside, og anfører som eneste station, at
der anvendes åbne standarder på hjemmesiden.
TV 2/ØST har i 2007 haft en række initiativer i forhold til dialog med befolkningen.
Her kan især nævnes et åbent repræsentantskabsmøde, hvor alle interesserede
havde mulighed for at overvære mødet. Stationen har tillige etablere et panel af
brugere, der skriver på stationens hjemmeside et par måneder ad gangen.
På baggrund af den mere omfattende gennemgang af redegørelserne fra de regionale TV 2-stationer skal Nævnet specifikt for TV 2/ØST især påpege følgende forhold, der ikke har været fyldestgørende behandlet i redegørelsen, og som Nævnet
imødeser grundigere behandlet fremover:
•
•
•

Problematikken med de grænseområder, der er etableret som følge af kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen.
Omtale af, hvorvidt stationen stiller indhold til rådighed streamet på sin hjemmeside.
Status for opfyldelse 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
Geografisk og emnemæssig mangfoldighed
Ressourceforbrug

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