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Bilag i

STYRELSEN

TV 2/Nord
Søparken
9440 Aabybro
Att.: Pia Daugaard

Radio- og tv-nævnet
12. december 2012
Gitte Østergaard

Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf. :3373 3311
J. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra TV 2/Nord for 2011
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser
vice-redegørelsen fra TV 2/Nord for 2011, at stationen opfylder de i public
service-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
teknologier
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro
grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen
ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er
endvidere forbeholdt programmer af ny dato
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formål, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af
ophavsbvgk’ningen,at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
•
•
•

Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte
tidspunkter
Overholdt de plagte sendetider
Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
men -indslag til udsendelse p TV 2.

H.C. Andersens Boulevard 2

•

DK-1553 København V

•

+45 3373 3373

•

www.kulturstyrelsen.dk

•

post@kulturstyrelsen.dk

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At 10% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe
givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller lO% af programbud
gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter,
der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog TV
2/Nords forklaring herpå
• At TV 2/Nord ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt pro
grammer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetspro
grammer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilveje
bringes fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser
for kritisabelt.
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Bilag 2

STYRELSEN

TV/Midt-Vest
Søvej 2
7500 Holstebro
Att.: Direktør Ivar Brændgaard

Radio- og tv-nævnet
12. december 2012
Gitte Østergaard

Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf. :3373 3311
J. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra TV/Midt-Vest for 2011
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser
vice-redegørelsen fra TV/Midt-Vest for 2011, at stationen opfylder de i
public service-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
te knolog ie r
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro
grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen
ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er
endvidere forbeholdt programmer af ny dato
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formål, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af
ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
a ktu al itetsu d send elser
• Dækket valgkamoen i tilstrækkelia arad oa inden for de fastsatte
tidspunkter
• Overholdt de plagte sendetider
• Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
mer/ -indslag til udsendelse p TV 2.

H.C. Andersens Boulevard 2

•

DK-1553 København V

•

+45 3373 3373

•

www.kulturstyrelsen.dk

•

post@kulturstyrelsen.dk

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At 10% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe
givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af programbud
gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter,
der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog
TV/Midt-Vests forklaring herpå
• At TV/Midt-Vest ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt pro
grammer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetspro
grammer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilveje
bringes fra Øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser
for kritisabelt.
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Bilag 3

STYRELSEN

TV 2/østjylland
Skejbyparken 1
8200 Århus N
Att.: Peter Kramer

Radio- og tv-nævnet
12. december 2012
Gitte Østergaard
Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf.:3373 3311
3. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra TV 2/østjylland for 2011
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser
vice-redegørelsen fra TV 2/østjylland for 2011, at stationen opfylder de i
public service-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
te kn o I og ier
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Tilstræbt, at 10 °k af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller bob af pro
grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen
ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er
endvidere forbeholdt programmer af ny dato
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formål, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af
ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
aktualitetsudsendelser
•

•
•
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tidspunkter
Overholdt de plagte sendetider
Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
men -indslag til udsendelse p TV 2.

H.c. Andersens Boulevard 2 • DK-1553 København

v

• +45 3373 3373 • www.kulturstyrelsen.dk • post@kulturstyrelsen.dk

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At TV 2/østjylland ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt
programmer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitets
programmer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilve
jebringes fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser
for kritisabelt.
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Bilag 4

STYRELSEN

TV Syd
El-vej 2
6000 Kolding
Att.: Hans Egon Lorenzen

Radio- og tv-nævnet
12. december 2012
Gitte Østergaard

Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf. :3373 3311
J. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra TV Syd for 2011
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund at sin gennemgang af public ser
vice-redegørelsen fra TV Syd for 2011, at stationen opfylder de i public
service-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
teknologier
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Tilstræbt, at 10 % at den sendetid i ty, der ikke består at nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller lO% af pro
grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen
ter, der er uafhængige at tv-foretagender. En passende andel er
endvidere forbeholdt programmer af fly dato
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formål, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser at beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne at
ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
aktualitetsudsendelser
• Læaae væat o forholdene i det dansk-tvçke orænseland, hrnndr
det danske mindretal i Sydslesvig og deres vilkàr
• Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte
tidspunkter
• Overholdt de plagte sendetider
• Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
men -indslag til udsendelse p TV 2.

H.C. Andersens Boulevard 2

•

DK-1553 København V

•

+45 3373 3373

•

www.kulturstyrelsen.dk • post@kulturstyrelsen.dk

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At TV Syd ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt programmer
og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogrammer
samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes fra
øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kritisa
belt.
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Bilag 5
TV 2/Fyn
Olfert Fischers Vej 31
5220 Odense
Att.: Esben Seerup

STYRELSEN
Radio- og tv-nævnet
12. december 2012
Gitte Østergaard

Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf. :3373 3311
3. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra TV 2/Fyn for 2011
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser
vice-redegørelsen fra TV 2/Fyn for 2011, at stationen opfylder de i public
service-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
te knolog ler
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen at den sendetid i ty, der ikke består af
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består at nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro
grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen
ter, der er uafhængige at tv-foretagender. En passende andel er
endvidere forbeholdt programmer af ny dato
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formi, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser at beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne at
ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
aktualitetsudsendelser
• Dækket valokamnn i tilçirpkI(pIi,, rirrl r.ri inrlcr frr rir, Cf,4-4--.
tidspun kter
• Overholdt de plagte sendetider
• Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
mer/ -indslag til udsendelse p TV 2.

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

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At TV 2/Fyn ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt program
mer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogram
mer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes
fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kriti
sabelt.
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Bilag 6

STYRELSEN

TV 2/øst
Kildemarksvej 7
4760 Vordingborg
Att.: Vagn Petersen

Radio- og tv-nævnet
12. december 2012
Gitte Østergaard

Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf. :3373 3311
J. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra TV 2/øst for 2011.
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser
vice-redegørelsen fra TV 2/øst for 2011, at stationen opfylder de i public
service-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
teknologier
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro
grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen
ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er
endvidere forbeholdt programmer af ny dato
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formål, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af
ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
aktualitetsudsendelser
•

•
•
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tidspunkter
Overholdt de plagte sendetider
Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
mer/ -indslag til udsendelse p TV 2.

H.C. Andersens Boulevard 2

•

DK-1553 København V

•

+45 3373 3373

•

www.kulturstyrelsen.dk

•

post@kulturstyrelsen.dk

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At TV 2/øst ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt program
mer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogram
mer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes
fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kriti
sabelt.
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Bilag 7

STYRELSEN

Lorry
Allégade 79
2000 Frederiksberg
Att.: Dan Tschernia

Radio- og tv-nævnet
12. december 2012
Gitte Østergaard

Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf. :3373 3311
J. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra Lorry for 2011
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang at public ser
vice-redegørelsen fra Lorry for 2011, at stationen opfylder de i public ser
vice-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen at kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkrecisinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
teknologier
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består at
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formål, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne at
ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
aktualitetsudsendelser
• Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte
tidspunkter
• Overholdt de plagte sendetider
• Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
mrI -indçIn Fu iidççnrIIcc ri Ti )

H.C. Andersens Boulevard 2

•

DK-1553 København V

•

+45 3373 3373

•

www.kulturstyrelsen.dk

•

post@kulturstyrelsen.dk

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At 10% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe
givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af programbud
gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter,
der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog Lorrys
forklaring herpå
• At Lorry ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt en passende
andel af sendetiden brugt p europæiske programmer fra uafhæn
gige producenter er forbeholdt programmer af ny dato. Dette anser
Nævnet for kritisabelt
• At Lorry ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt programmer
og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogrammer
samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes fra
øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kritisa
belt.
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Bilag 8

STYRELSEN

TV 2/Bornholm
Brovangen i
3720 Aakirkeby

Radio- og tv-nævnet

Att.:

12. december 2012
Gitte Østergaard

Jan Jørgensen

Konsulent
goe@kulturstyrelsen.dk
Direkte tlf. :3373 3311
J. nr. 2012-021257

Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public
service-redegørelse fra TV 2/Bornholm for 2011
Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser
vice-redegørelsen fra TV 2/Bornholm for 2011, at stationen opfylder de i
public service-kontrakten opstillede krav.
Stationen har således:
• Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer
• Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska
de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling
• Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område
• Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret
med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen
• Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye
te kno log jer
• Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak
tiv sprogpolitik
• Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af
nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til
europæiske programmer
• Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro
grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen
ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er
endvidere forbeholdt programmer af ny dato
• Gennemført dialog med befolkningen i regionen
• Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in
ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public
service-formål, og som er redaktionelt begrundet
• Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin
gen
• Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af
ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
aktualitetsudsendelser
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kultur og sport i samarbejde med bornholmske institutioner, for
eninger m.v. med henblik p udsendelse af programmer m.v.
Udøvet medieskoleaktiviteter for børn og unge bl.a. i samarbejde
med skoler, uddannelsesinstitutioner m.v. med henblik p at udbre
de kendskabet til ty- og internetmedier
Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte
tidspunkter
Overholdt de plagte sendetider

H.C. Andersens Boulevard 2

•

DK-1553 København V
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+45 3373 3373

•

www.kulturstyrelsen.dk
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Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark
om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram
men -indslag til udsendelse p TV 2.

Radio- og tv-nævnet skal bemærke:
• At lO% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe
givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller bob af programbud
gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter,
der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog TV
2/Bornholms forklaring herpå
• At TV 2/Bornholm ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt pro
grammer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetspro
grammer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilveje
bringes fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser
for kritisabelt.

Med venlig,,Kien

Chris, ‘Scherfig
For6d for Radio- og tv-nævnet
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