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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/BORNHOLMs public ser-

vice-redegørelse for 2008 

Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV 2/BORNHOLMs 
public service-redegørelse af 1. maj 2009 dækkende transmissionsåret 
2008. 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 27. oktober afgivet udtalelse om 
TV 2/BORNHOLMs public service-redegørelse for 2008. Udtalelsen for 2008 
er længere end udtalelsen for 2007 hvilket blandt andet skyldes, at de re-
gionale TV 2-stationers redegørelser for 2008 er længere og – som ønsket 
af Nævnet – mere detaljerede end det var tilfældet med redegørelserne for 
2007. 

Udtalelsen indeholder dels en række generelle betragtninger om de regio-
nale TV 2-stationer og deres redegørelser, dels en specifik udtalelse vedrø-
rende TV 2/BORNHOLMs redegørelse.  

Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV 
2/BORNHOLM, at stationen generelt opfylder kravene i den public service-
kontrakt, der er indgået mellem TV 2/BORNHOLM og Kulturministeriet for 
2007-2010. 

TV 2/BORNHOLM har kun i ringe grad valgt at følge den disposition for 
public service-redegørelsen, der blev aftalt mellem de regionale TV 2-sta-
tioner og Nævnets sekretariat på et møde i starten af 2009. Nævnet opfor-
drer til, at TV 2/BORNHOLM i højere grad følger den aftalte disposition og 
dermed sikrer, at Nævnet får de fornødne oplysninger til at vurdere, om TV 
2/BORNHOLM opfylder sine forpligtelser. 

Det har kun været nødvendigt at foretage uddybende høring i forbindelse 
med opgørelsen af køb af programmer og indslag fra uafhængige produ-
center samt i forhold til beskrivelsen af arbejdet med stationens arkiver. 
Der er dog en række områder, der kunne savne en mere fyldig behandling 
i kommende redegørelser, blandt andet en generel beskrivelse af opfyldel-
se af public service-kravene herunder gerne overvejelser om stationens 
mission og vision. Derudover kunne omtale af en række forhold omkring 
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stationens hjemmeside, herunder unikke månedlige besøgende være mere 
fyldig. 

TV 2/BORNHOLM har ikke fundet det muligt at foretage en fordeling af de 
ressourcer, der i årets løb er medgået til opfyldelse af stationens forpligtel-
ser på f.eks. nyhedsudsendelser, magasinprogrammer og internetaktivite-
ter, idet disse elementer produktionsmæssigt er så stærkt flettet ind i hin-
anden, at det ikke er muligt at udskille dem fra hinanden. 

Radio- og tv-nævnets udtalelse vil den 13. november blive lagt ud på Næv-
nets hjemmeside: 

www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio-og-tv/landsdaekkende-og-regional/tv-2-
regionerne/public-service-redegoerelser/  
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