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Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public 

service-programvirksomhed 

 

Ved nærværende tillæg til kulturministerens tilladelse af 17. december 2003 til TV 

2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed fastsættes følgende 

supplerende vilkår for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. dog de i punkt 3 

fastsatte vilkår, der alene gælder for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010: 

 

1. Sport 

TV 2/DANMARK A/S’ forpligtelse til i programvirksomheden på TV 2 at tilbyde et bredt 

udbud af programmer omfattende nyhedformidling, oplysning, kunst og underholdning, 

jf. tilladelsens punkt 2.1., skal tillige omfatte sport. 

 

2. Særlige målgrupper 

TV 2/DANMARK A/S skal i forhold til niveauet i 2006 med brug af talegenkendelses-

teknologi, tekstning, tegnsprogstolkning samt evt. andre nye teknologier styrke sin 

indsats for de handicappedes adgang til tilbuddene på TV 2. 

 

Mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage skal være fuldt ud tekstet. Ved 

folketingsvalg skal alle parti-præsentationsprogrammer, partilederrunder og selve 

valgaftenen være fuldt tekstede (inklusive live-udsendelser). For så vidt angår den 

digitale udsendelse af TV 2 skal TV 2/DANMARK A/S endvidere tilbyde tegnsprogs-

tolkning af disse programmer og af mindst to af de ordinære nyhedsudsendelser i tids-

rummet 18-24, jf. også bilag 1 til tilladelsen. TV 2/DANMARK A/S skal øge sin tegn-

sprogstolkning i løbet af tilladelsesperioden i forhold til niveauet i 2006. 

 

TV 2/DANMARK A/S vil endvidere tilbyde flere programmer, der serviceres med brug af 

talegenkendelsesteknologi. 

 

Det samlede antal tekstede timer, herunder antallet af førstegangsudsendte, tekstede 

timer, skal således stige i tilladelsesperioden i forhold til niveauet i 2006. Inden 2012 

skal alle udsendelser være tekstede. 

 

Endelig skal TV 2/DANMARK A/S tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor 

samfundsmæssig interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes. 

 

TV 2/DANMARK A/S skal i den årlige redegørelse til Radio- og tv-nævnet for, hvordan 

vilkårene for tilladelsen er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår, redegøre for TV 

2/DANMARK A/S’ brug af tekstning, tegnsprogstolkning eller andre teknologiske meto-

der til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne. 
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3. Særligt om styrkelse af dansk filmproduktion 

TV 2/DANMARK A/S skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion. Dansk filmpro-

duktion skal i denne sammenhæng forstås som produktion af spillefilm og kort- og 

dokumentarfilm udført hos uafhængige producenter. Herudover skal TV 2/DANMARK 

A/S bidrage til Talentudviklingsordningen. Nærmere bestemmelser om TV 

2/DANMARK A/S’ forpligtelser over for dansk film i perioden 1. januar 2007 til 31. 

december 2010 er fastsat i bilag 1 til dette tillæg. 

 

TV 2/DANMARK A/S skal i den årlige redegørelse til Radio- og tv-nævnet for, hvordan 

vilkårene for tilladelsen er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår, redegøre for TV 

2/DANMARK A/S’ engagement i dansk filmproduktion, jf. bilag 1. 

 

Der er ikke ved udstedelsen af dette tillæg taget stilling til, om og i hvilket omfang 

forpligtelserne vil blive videreført efter 2010, men de vil i givet fald ikke overstige det 

nuværende niveau.  

 

Kulturministeren kan pålægge TV 2/DANMARK A/S sådanne endnu ikke fastlagte 

forpligtelser for perioden efter 2010. 

 

Det er et vilkår for dette tillæg, at TV 2/DANMARK A/S i givet fald anerkender de 

forpligtelser, der måtte blive fastsat for årene efter 2010 ved yderligere tillæg til tilla-

delsen. 

 

4. Seernes redaktør 

Bestyrelsen for TV 2/DANMARK A/S skal efter drøftelse med TV 2/DANMARK A/S’ 

administrerende direktør ansætte en seernes redaktør. 

 

Redaktøren skal overvåge TV 2/DANMARK A/S’ behandling af henvendelser fra seere, 

herunder klager over TV 2/DANMARK A/S’ virksomhed, med henblik på at sikre en høj 

programetik og journalistisk standard i den samlede programvirksomhed på TV 2. 

 

Redaktøren kan som led i sin virksomhed fremsætte kritik, afgive henstillinger eller i 

øvrigt fremsætte sin opfattelse af konkrete sager eller redaktionel praksis.  

 

Endvidere skal redaktøren bl.a.: 1) fremme dialogen med seerne om TV 2/DANMARK 

A/S’ programetik og behandling af klagesager, 2) foretage en løbende registrering af 

henvendelser til TV 2/DANMARK A/S, herunder klager over TV 2/DANMARK A/S’ 

virksomhed, og 3) halvårligt rapportere til bestyrelsen om sin virksomhed. 

  

5. Dialog med befolkningen 

TV 2/DANMARK A/S’ dialog med befolkningen om programvirksomheden på TV 2, jf. 

tilladelsens punkt 2.7, skal finde sted i organiseret form. TV 2/DANMARK A/S skal 

afholde mindst 2 årlige møder med lytter- og seerorganisationerne m.fl.  
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TV 2/DANMARK A/S skal i den årlige redegørelse til Radio- og tv-nævnet for, hvordan 

vilkårene for tilladelsen er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår, redegøre for TV 

2/DANMARK A/S’ dialog med befolkningen, herunder særlig lytter- og seerorganisatio-

nerne, og de organisatoriske rammer for denne dialog. 

 

 

 


