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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/NORDs public service-

redegørelse for 2008 

Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV 2/NORDs pub-
lic 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/NORDs public service-redegørelse for 2008. Udtalelsen for 2008 er 

længere end udtalelsen for 2007 hvilket blandt andet skyldes, at de regio-
nale 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/NORDs redegørelse.  

Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV 
2/NORD, at stationen generelt opfylder kravene i den public service-kon-

trakt, der er indgået mellem TV 2/NORD og Kulturministeriet for 2007-
2010. 

Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en grundig og fyl-
destgørende redegørelse, og det har alene været nødvendigt at høre uddy-

bende om opfyldelsen af EU-kravene til sendefladen. 

TV 2/NORD har desuden som en af ganske få stationer forsøgt at foretage 

en skønsmæssig fordeling af de ressourcer, der er medgået til produktio-
nen i året. 

Stationen har ligeledes efterkommet Nævnets anmodning om at give sta-
tus på opfyldelse af en række af forpligtelserne i forbindelse med jordbase-

ret digitalt tv, ligesom det også omtales, hvorvidt indhold på stationens 
hjemmeside stilles til rådighed til download på mobile enheder. Dette er på 

grund af den nuværende teknik ikke muligt, men vil blive det, når ny pro-

duktionsteknik indføres. Der er ikke oplyst nogen tidshorisont herfor, og 
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Nævnet opfordrer til, at TV 2/NORD hurtigst muligt i den resterende kon-

traktperiode opfylder denne del af kontrakten. 

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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