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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV MIDT-VEST's public service-redegø-
relse for 2007 

Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV MIDT-VEST’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 
MIDT-VEST’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 MIDT-VEST’s redegørelse.  

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

Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en detaljeret og fyldest-
gørende redegørelse, der giver et godt indtryk af stationens arbejde; blandt andet 
giver beskrivelsen af dækningen af Folketingsvalget i november 2007 indtryk af en 
engageret og tilfredsstillende indsats. 

Ligeledes noterer Nævnet sig med tilfredshed, at TV MIDT-VEST foretager en opgø-
relse af det samlede programindholds fordeling på såvel emner som geografiske 
områder. Stationen har tillige efterkommet Nævnets anmodning om en opgørelse 
af brugerstatistikken på stationens hjemmeside på unikke månedlige besøgende. 

Nævnets sekretariat har været i dialog med TV MIDT-VEST vedrørende kursusvirk-
somheden NovaMedia og dennes tilstedeværelse på TV MIDT-VEST’s hjemmeside. 
TV MIDT-VEST har på baggrund af en dialog med Kulturministeriet besluttet at fjer-
ne NovaMedia helt fra hjemmesiden i forbindelse med en endnu ikke tidssat relan-
cering af TV MIDT-VEST’s hjemmeside. Nævnet imødeser, at NovaMedia bliver fjer-
net fra TV MIDT-VEST’s hjemmeside snarest muligt og skal i denne sammenhæng 
anmode om senest den 17. november at modtage en tidsfrist for, hvornår dette 
finder sted. EAN: 5798000793989 
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På baggrund af den mere omfattende gennemgang af redegørelserne fra de regio-
nale TV 2-stationer skal Nævnet specifikt for TV MIDT-VEST især påpege følgende 
forhold, det kunne være relevant at inddrage i kommende redegørelser for at give 
Nævnet et komplet billede af TV MIDT-VEST’s indsats, men som ikke er direkte på-
krævet. 

• Opgøre omfanget af samarbejdet med henholdsvis TV 2/ØSTJYLLAND og TV 
2/NORD – f.eks. antal gange og antal sendetimer. 

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 
• Klager fra seerne 
• Ressourceforbrug 

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

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Scherfig 
Nævnsformand 
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