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TV 2s opfyldelse af sine public service-forpligtelser i 2008 

Radio- og tv-nævnet har afgivet sin udtalelse om TV 2/DANMARK A/S’ re-
degørelse for opfyldelsen af public service-forpligtelsen i det andet år, 

2008, siden de nye forpligtelser kom til som tillæg til tilladelsen fra 2003. 

Nævnet finder samlet set, at TV 2 opfylder tilladelsens krav, særligt at der 

sendes det krævede antal timers nyheder, dansk dramatik og børnepro-
grammer. 

Nævnet bemærker, at andelen af dansksprogede programmer er steget fra 
47,9% i 2007 til 52% i 2008 – den negative udvikling på området er der-

med bremset. 

TV 2 sendte i 2008 knap 54 timer dansk dramatik inklusive genudsendel-

ser, hvilket er det laveste niveau siden 2004. Udviklingen i programmer til 
børn betragtes – selvom de kvantitative krav på området er opfyldt - lige-

ledes som bekymrende. 

TV 2s engagement i kort- og dokumentarfilm har i de første to år af den 
nugældende fireårige tilladelsesperiode kun været på sammenlagt 13,7 

millioner kroner ud af den samlede forpligtelse på 40,8 millioner kroner 
over fire år. Nævnet tager på den baggrund forbehold for at bringe bodsaf-

talen i anvendelse for det tilfælde, at TV2 ikke opfylder de kontraktlige for-
pligtelser på området inden for den nugældende kontraktsperiode. 

Nævnet har anmodet TV 2 om at redegøre for, hvorledes stationen vil op-
fylde sin forpligtelse inden for kort- og dokumentarfilm. 

Der er i 2008 sendt 870 timers sport, hvilket er det højeste niveau siden 
2002.  

Der har desuden været en positiv udvikling i betjeningen af døve- og høre-
hæmmede bl.a. med en stigning i antallet af tekstede timer og med tegn-

sprogstolkning i kraft af det jordbaserede digitale sendenet. 
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