
   

H.C. Andersens Boulevard 2 • DK-1553 København V • +45 3373 3373 • www.bibliotekogmedier.dk • rtv@bibliotekogmedier.dk 

EAN: 5798000793989 
 
CVR: 56798110 

TV 2/ØSTJYLLAND 
Skejbyparken 1 
8200 Århus N 
 
Att.: Bestyrelsesformand Jørgen Thyde 
 

Mediesekretariatet 
 
4. november 2009 
 
Sagsnr: 2009-009702 
 
Lykke Nordblom 
Fuldmægtig 
 
lno@bibliotekogmedier.dk 
Direkte tlf.: 3373 3347 

 

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

vice-redegørelse for 2008 

Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV 2/ØSTJYL-
LANDs public service-redegørelse af 1. maj 2009 dækkende transmissions-
året 2008. 

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

Nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelsen fra TV 
2/ØSTJYLLAND, at stationen generelt opfylder kravene i den public service-
kontrakt, der er indgået mellem TV 2/ØSTJYLLAND 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 muligheden for at downloade indhold fra stationens hjemmeside 
til mobile platforme. 

TV 2/ØSTJYLLAND har ikke foretaget en fordeling af de ressourcer, der i 
årets løb er medgået til opfyldelse af stationens forpligtelser på f.eks. ny-
hedsudsendelser, magasinprogrammer og internetaktiviteter, idet inter-
net/web er blevet en stadig mere integreret del af den daglige produktion 
og derfor ikke kan udskilles separat. 

TV 2/ØSTJYLLAND har efterkommet Nævnets anmodning om at opgøre køb 
af programmer fra eksterne producenter, og om at omtale samarbejdet 
med søsterstationer om at dække de grænseområder, der er opstået som 
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følge af kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen. TV 
2/ØSTJYLLAND har ligeledes efterkommet Nævnets anmodning om at om-
tale status for opfyldelsen af en række forpligtelser i forbindelse med jord-
baseret digitalt tv. 

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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