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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/ØSTJYLLAND's public service-
redegørelse for 2007 

Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV 2/ØSTJYLLAND’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/NORD’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 ræk-
ke generelle betragtninger om de regionale TV 2-stationer og deres redegørelser, 
dels en specifik udtalelse vedrørende TV 2/ØSTJYLLAND’s redegørelse.  

Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV 2/ØSTJYL-
LAND, at stationen generelt opfylder kravene i den public service-kontrakt, der er 
indgået mellem TV 2/ØSTJYLLAND og Kulturministeriet for 2007-2010. 

Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en relativt kortfattet men 
generelt fyldestgørende redegørelse.  

TV 2/ØSTJYLLAND bestræber sig på at sende mangfoldigt i hele sit område. Blandt 
andet har stationen defineret såvel sin opgave: at afspejle regionens liv i alle 
aspekter, som sin målsætning: at være så aktivt formidlende, at det bliver lettere 
for stationens seere at overskue hvad der sker i samfundet omkring dem.  

TV 2/ØSTJYLLAND har efterkommet Nævnets anmodning om at redegøre for 
stationens sprogpolitik. Det fremgår til Nævnets tilfredshed, at stationen 
fører en særdeles aktiv sprogpolitik blandt andet med tilknytning af en eks-
tern sprogekspert, der blandt andet yder systematisk efterkritik af samtlige 
stationens udsendelser og gennemfører særlige sprog-sessioner før speci-
elle begivenheder – f.eks. Folketingsvalget i november 2007. 

TV 2/ØSTJYLLAND har indledt opbygningen af et dialogforum med repræsentanter 
for borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Hensigten med dette forum er 
blandt andet at fortælle om stationens rolle som daglig nyhedsformidler og tillige at EAN: 5798000793989 
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modtage tilbagemelding og forslag fra dialogforummets medlemmer. Nævnet finder 
dette initiativ værdifuldt. 

TV 2/ØSTJYLLAND har trods flere opfordringer ikke opgjort antallet af unikke må-
nedlige brugere på stationens hjemmeside, men opgivet det ugentlige antal. 

På baggrund af den mere omfattende gennemgang af redegørelserne fra de regio-
nale TV 2-stationer skal Nævnet specifikt for TV 2/ØSTJYLLAND især påpege føl-
gende forhold, der ikke har været fyldestgørende behandlet i redegørelsen, og som 
Nævnet imødeser grundigere behandlet fremover: 

• En opgørelse af omfanget af køb af programmer fra eksterne leverandører. 

• Omtale af, hvorvidt indhold på stationens hjemmeside stilles til rådighed til 
download til modtagelse på stationære eller mobile platforme. 

• Konkret information om, hvorledes samarbejdet med søsterstationer i forbind-
else med grænseområderne udformer sig. 

• Status for opfyldelsen af en række af forpligtelserne i forbindelse med jordba-
seret 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 nedenfor er i stikordsform idet der hen-
vises 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 Næv-
nets hjemmeside www.mediesekretariatet.dk. 
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