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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV SYD's public service-redegørelse for 
2007 

Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV SYD’s public service-re-
degørelse af 1. maj 2008 dækkende transmissionsåret 2007. 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 22. oktober 2008 afgivet udtalelse om TV 
SYD’s public service-redegørelse for 2007. Udtalelsen er i år væsentligt mere om-
fattende 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 SYD’s redegørelse.  

Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV SYD, at sta-
tionen generelt opfylder kravene i den public service-kontrakt, der er indgået mel-
lem TV SYD og Kulturministeriet for 2007-2010. 

Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en relativt kortfattet og på 
visse områder ikke tilstrækkeligt fyldestgørende redegørelse.  

Således er omtalen af Folketingsvalget i november 2007 kortfattet og giver Nævnet 
relativt begrænset mulighed for at vurdere, om TV SYD har levet op til de konkrete 
anvisninger om sendetidspunkter og –mængde, dog omtales, at stationen har 
sendt 640 minutters politisk dækning. Der savnes tillige en mere grundig redegø-
relse for, hvorledes TV SYD i forbindelse med Folketingsvalget har løst de proble-
mer, der er opstået som følge af kommunalreformen og folketingsvalgkredsindde-
lingen. Der lader dog generelt til i det daglige at være et godt samarbejde mellem 
relevante regionale TV 2-stationer i området. 

TV SYD opgør det samlede antal optagelsers fordeling på geografiske områder, 
hvilket Nævnet finder er en god og informativ metode til belysning af opfyldelsen af 
kravet om geografisk mangfoldighed. 

TV SYD har i sin kontrakt en særlig forpligtelse til at lægge vægt på forholdene i 
Sydslesvig og har i 2007 foretaget 26 optagelser fra området.  
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På anmodning fra Nævnet har TV SYD i årets redegørelse medtaget en omtale af, 
at stationen fører en aktiv sprogpolitik. Omtalen er dog meget kortfattet, og der 
redegøres ikke for, hvordan arbejdet med sproget konkret forløber. 

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

• En kvantitativ opgørelse af omfanget af samarbejdet med TV 2/DANMARK 
• En mere detaljeret redegørelse for dækningen af Sydslesvig 
• En mere detaljeret redegørelse for opfyldelsen af kontraktens punkt 2.3 

vedrørende tjenester 
• Status for opfyldelsen af en række af forpligtelserne i forbindelse med jordba-

seret digitalt tv 
• En detaljeret omtale af stationens repræsentantskab og samarbejdet med 

dette. 

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 
• 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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Scherfig 
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