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København, den 12. oktober 2011 

Udtalelse om TV 2/DANMARK A/S’ public service-redegørelse for 2010 

Radio- og tv-nævnet fremsender hermed sin udtalelse om TV 2/DANMARK A/S’ (TV 
2) public service-redegørelse for 2010. 

Radio- og tv-nævnet finder samlet set, at TV 2/DANMARK A/S i 2010 op-
fylder public service-tilladelsens krav, samt at redegørelsen giver et til-
fredsstillende og retvisende billede af TV 2s programudbud og af dansker-
nes brug heraf i 2010.  

TV 2/Danmark har kun kvantitative programforpligtelser på tre områder, 
nemlig nyheder, dansk dramatik og programmer til børn. Nævnet konsta-
terer, at forpligtelserne alt overvejende er overholdt for alle tre områder, 
idet der for nyhedsområdet er udsendt én time mindre i 2010 end krævet i 
tilladelsen.  

Implementeringen af den nye børnestrategi, TV Bavian, har medført en 
yderligere reduktion af dansk producerede børneprogrammer i forhold til 
2009. Fortsætter denne tendens, vil det være tvivlsomt, hvorvidt Nævnet 
fortsat kan konkludere, at tilladelsen er fuldt opfyldt på dette punkt. Næv-
net henstiller til, at TV 2 i redegørelsen for 2011 mere omfangsrigt redegø-
res for, hvordan TV 2 konkret opfylder tilladelsens krav om programmer af 
høj kvalitet til børn, jf. Nævnets tolkning af tilladelsen i udtalelsen for 2007 
i forhold til programmer til børn.  

TV 2 har alt overvejende opfyldt den samlede filmforpligtelse for perioden 
2007-2010 som er 205,2 mio. kr. for spillefilm, 40,8 mio. kr. for kort- og 
dokumentarfilm, samt 26,0 mio. kr. til talentudvikling - i alt en samlet for-
pligtelse på 272,0 mio. kr. Eneste mindre undtagelse er, at TV 2 har an-
vendt 0,1 mio. kr. mindre end de 205,2 mio. kr., som var kravet for spille-
film. 

Nævnet anerkender TV 2’s positive intentioner vedrørende samarbejde 
med Medierådet for børn og unge om beskyttelse af mindreårige. Samar-
bejdet er imidlertid ikke gennemført fuldt ud i praksis i 2010. Nævnet hen-
stiller til, at TV 2 løbende beskriver udviklingen med etablering af en fast 
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praksis vedrørende beskyttelse af mindreårige. Nævnet vil fortsat følge 
udviklingen på området og anmoder om, at TV 2 fortsat oplyser om brugen 
af advarsler ved bestemte udsendelser. 

 

Nævnet bemærker blandt andet følgende områder med en positiv tendens: 

 Andelen af dansksprogede programmer er steget til for første gang 
at nå et niveau på 3.454 timer, selv når dubbede børneprogrammer 
fra andet end nordiske lande ikke medregnes. Andelen af europæi-
ske programmer har ligeledes nået det højeste niveau i perioden 
2007-2010 med 52,7 %. 

 Betjening af døve og hørehæmmede er fortsat i en positiv udvikling 
bl.a. med en stigning i antallet af tekstede sendetimer.  

 Påbegyndelsen af de nye public servicehøringer, der er en del af den nye 
Medieaftale for 2011-2014. Public servicehøringerne er ikke til vurdering, 
men nævnet bemærker det positive i, at TV 2 styrker dialogen med seerne. 

 

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2s public service-redegørelse vil blive offent-
liggjort på Styrelsen for Bibliotek og Medier’s hjemmeside www.bibliotekogmedi-
er.dk onsdag den 19. oktober 2011 jf. vedlagte pressemeddelelse. 
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