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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV SYDs public serviceredegørelse for 2009
Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV SYDs public
service-redegørelse af 1. maj 2010 dækkende transmissionsåret 2009.
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 23. november afgivet udtalelse
om TV SYDs public service-redegørelse for 2009. Udtalelsen for 2009 indeholder dels en række generelle betragtninger om de regionale TV 2stationer og deres redegørelser, dels en specifik udtalelse vedrørende TV
SYDs redegørelse.
Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV SYD,
at stationen generelt opfylder kravene i den public service-kontrakt, der er
indgået mellem TV SYDs og Kulturministeriet for 2007-2010.
Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en generelt fyldestgørende og retvisende redegørelse, dog er enkelte områder kortfattet
beskrevet og savner grundigere omtale. Der er dels tale om samarbejdet
for at dække de grænseområder, der er opstået som følge af kommunalreform og valgkredsinddelinger, dels digitale tjenester, som Nævnet i forbindelse med redegørelsen for 2008 fandt mangelfuldt beskrevet. Det har ikke
været nødvendigt at foretage yderligere høring i forbindelse med gennemgangen af redegørelsen.
Med hensyn til EU-kravene til sendefladen gør Nævnet opmærksom på, at
der – måske især i forbindelse med den ekstra sendetime i MUX 1 fra kl.
20-21 fra den 1. november 2009 - kan ske en udvikling over mod en programprofil og nogle programtyper, hvor EU-kravet om, at en vis andel af
sendetid eller budget skal afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender, kan blive relevant.
Med hensyn til beskyttelsen af mindreårige skal det både ved valg af sendetidspunkt (dvs. tidspunkter, hvor mindreårige normalt ikke ser fjernsyn)
og i form af advarsler sikres, at mindreårige ikke udsættes for programmer, der kan være skadelige for deres fysiske, psykiske eller moralske udvikling. Hvis der udsendes programmer, der er skadelige for mindreåriges
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udvikling, er det således ikke tilstrækkeligt blot at udsende advarsler, som
flere af de regionale TV 2-stationer omtaler i forbindelse med redegørelsen
for beskyttelsen af mindreårige.
Radio- og tv-nævnets udtalelse vil den 13. december blive lagt ud på Nævnets hjemmeside:
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/tv/tv-2-regionerne/public-serviceredegoerelser/
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