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Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV SYDs public service-

redegørelse for 2008 

Radio- og tv-nævnet anerkender herved modtagelsen af TV SYDs 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 SYDs public service-redegørelse for 2008. Udtalelsen for 2008 er læn-

gere end udtalelsen for 2007 hvilket blandt andet skyldes, at de regionale 
TV 2-stationers redegørelser for 2008 er længere og – som ønsket af Næv-

net – 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 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 SYD og Kulturministeriet for 2007-2010. 

Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en fyldestgørende 
redegørelse, og det har alene været nødvendigt at høre uddybende om 

tjenester (indhold på hjemmesiden til streaming og download) og digitale 
tjenester i forhold til digitalt tv. 

TV SYD har desuden som en af ganske få stationer forsøgt at foretage en 
skønsmæssig fordeling af de ressourcer, der er medgået til produktionen i 

året. 

Stationen har ligeledes efterkommet Nævnets anmodning blandt andet om 

at opgøre omfanget af samarbejdet med TV 2/DANMARK kvantitativt samt 
om at redegøre mere detaljeret for opfyldelsen af forpligtelsen i forhold til 

Sydslesvig – dog forekommer dækningen opgjort på antal indslag i forhold 
til befolkningsstørrelsen at være lavt og er faldet i forhold til året før. TV 

SYD har ligeledes redegjort for stationens repræsentantskab og samarbej-

det med dette. 
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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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