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København den 10. juli 2007
Udtalelse om TV 2 DANMARK A/S´ public service-redegørelse for
2006

Mediesekretariatet
Vognmagergade 10, 1.
1120 København K

Radio- og tv-nævnet fremsender hermed sin udtalelse om TV 2/DANMARK
A/S´(TV 2) public service-redegørelse for 2006.
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Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af TV 2’s
public service-redegørelse for 2006, at stationen i 2006 samlet set opfylder
public service-tilladelsens krav, og at redegørelsen giver et tilfredsstillende
billede af TV 2’s programudbud og danskernes brug heraf i 2006.
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For så vidt angår dansk dramatik bemærker Nævnet, at TV 2’s andel af
nyproduktioner i 2006 er steget til 19 timer, hvilket er næsten det dobbelte
af niveauet for 2005. Nævnet finder det positivt, at TV 2’s andel af
nyproduktioner ser ud til at være stigende set i forhold til de seneste tre
år, hvor det har været faldende, og i 2005 var så lav som 10 timer.
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For så vidt angår TV 2’s støtte til kort- og dokumentarfilm bemærker
Nævnet, at TV 2 i 2006, modsat de foregående år, ligger over
gennemsnitsniveauet på 7 mio. kr. TV 2 har redegjort for, at der i den
samlede periode fra 2003-2006 er brugt 140 mio. kr. på området. Nævnet
finder det dog hensigtsmæssigt, at TV 2 i fremtiden fordeler ressourcerne
mere ligeligt over den pågældende fireårige periode.
Med hensyn til andelen af europæiske produktioner bemærker Nævnet, at
TV 2 igen i 2006 har sendt under den påkrævede andel af programmer
med europæisk oprindelse. TV 2 har således kun sendt 48,6 % europæiske
produktioner, selv om det fremgår af public service-tilladelsen, at TV 2 skal
tilstræbe at sende over 50 %. Nævnet skal derfor indskærpe over for TV 2
at rette op på dette misforhold ved i sendefladen at inddrage relativt flere
produktioner med europæisk oprindelse end tilfældet er for nuværende.

J.nr.

Hvad angår voldsomme scener, bemærker Nævnet, at det af tilladelsens
punkt 2.4 bl.a. fremgår, at programmer, som kan skade mindreåriges
fysiske, psykiske eller moralske udvikling, ikke må sendes, ”medmindre det
ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at
mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører
udsendelserne”. Nævnet vil i den forbindelse anmode TV 2 om at overveje,
hvorvidt stationens forholdsregler på området er tilstrækkelige, herunder
om det i alle tilfælde er tilstrækkeligt blot at advare via en speak, eller om
visse programmer på TV 2 kun bør sendes på tidspunkter, hvor børn
normalt ikke ser tv.
Nævnet opfordrer TV 2’s bestyrelse til at følge udviklingen og at redegøre
for den af TV 2 anvendte praksis på dette punkt i forbindelse med de
kommende public service-redegørelser.
Radio- og tv-nævnets udtalelser om henholdsvis DRs og TV 2´s public
service redegørelser vil fredag den 13. juli 2007 blive offentliggjort på
Mediesekretariatets hjemmeside www.Mediesekretariatet.dk, jf. vedlagte
pressemeddelelse.

Med venlig hilsen

Christian Scherfig
nævnsformand
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