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ARF – INFOrmation 
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter 

fra bestyrelsen 

 

                                                      December måned 2019 

ARF - INFOrmation henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og interesserede i kredse og klubber, og 

forsøger at give informationer til brug i agitationen for nye medlemmer og det oplysende arbejde om vor 

forenings virke og mediepolitikken i almindelighed.  

 

 

Udgivelsesdatoer og deadline for bladets indhold: 

 

Deadline   Udgivelse  

Blad nr. 1/2020 14. februar  ultimo marts 

Blad nr. 2/2020 9. maj   ultimo juni 

Blad nr. 3/2020 3. oktober 2019 primo november 

 

Møder: 
 

HB-møde  7. marts 2020  Kolding 

Repr.skabsmøde SLS  27. april 2020  TV2 Lorry, København 

Temamøde 2020 2. maj 2020  Slagelse 

Dialogmøde TV2 14. maj 2020  Kvægtorvet, Odense 

Folkemøde Bornholm 11. - 14. juni 2020 Allinge 

Temamøde 2020 5. september 2020 Kolding 

Dialogmøde TV2 11. november 2020 København 

 

 

Nyt om navne:  
 

-Bo Wiberg – Chefkonsulent hos DR flytter til Dansk Industri som chefkonsulent 

- Louise Petterson – Nyhedschef TV2 Østjylland bliver ny redaktionschef hos Jyllands Posten kultur 

- Dorthe Thirstrup – bliver ny kanalchef for TV2 Charli og TV2 Fri 

- Brian Weichardt - politisk redaktør hos Radio 24syv flytter til Ekstra Bladet 

- Tine Müller – ny vært på TV2 programmet ”Hammerslag” 

- Christian Degn – ny vært på TV2 programmet ”Hvem vil være millionær” 

- Henrik Føhns – tidligere P1 Harddisken, nu vært for teknologiprogram på Radio 4 

- Nina Bendixen – bliver vært på programmet ”Klimatosse” på Radio 4, kommer fra DR, vejrvært 

- Mikkel H. Fønskov – har opsagt sin stilling hos DR – ”Aftenshowet” 

- Niels Lindberg – ny kanalredaktør på DR Ramasjang, kommer fra bureauet Splay On som direktør 

- Klaus Wendelboe – ny chef for DR MidtVest, var tidl. daglig leder af DR Vejret 
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Befordingsgodtgørelse falder få øre per kilometer i 2020 

Befordringsgodtgørelse, der tæller kørsel i egen bil, falder fra 3,56 kroner per kilometer for de første 20.000 

kilometer til 3,52 kroner. Over 20.000 kilometer falder den fra 1,98 kroner til 1,96 kroner. 

Satserne falder, blandt andet fordi Skatterådet nu estimerer en benzinpris på 12,33 kroner i 2020, og at 

forsikringer og vedligeholdelse bliver billigere. 

ARF Multimedier udbetaler kun, kr. 1,96 som befordringsgodtgørelse. 

 
 
Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2 
 
TV 2 havde i uge 48 (25/11. -1/12) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt 

danskere på 12 år og derover: 
 

 
Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår kun i totalen. 

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/  

 

 

Fremtidens udbud af radio- og tv-kanaler skal ændres, siger fg. Kulturminister. 
 

Kulturministeren har taget Radio- og tv-nævnets redegørelse vedr. den nye DAB-kanal til efterretning. 

Regeringen er fremadrettet klar til at drøfte ændringer af udbudsprocesser i de kommende 

medieforhandlinger.  

Kulturminister Rasmus Prehn siger: 

”Vi har nu fra politisk side haft mulighed for at høre Radio- og tv-nævnets redegørelse og stille spørgsmål til 

den. Jeg forstår godt, at mange er vrede og kede af, at Radio24syv ikke vandt. Vi sørgede for, at Radio24syv 

fik muligheden for at byde på DAB-kanalen, men det er ikke politikerne, der kan og må beslutte, hvem der 

vinder et udbud, eller om et udbud skal gå om. Vi har et armslængdeprincip, som skal respekteres. 

Jeg har ønsket rene linjer om processen og forløbet, og der er nogle ting, som både medieordførerne og jeg 

synes kan og skal gøres bedre, og som kan indgå i de kommende medieforhandlinger. 

Blandt andet er det regeringens ambition, at principperne i udbudsloven gælder ved fremtidige udbud af 

radio- og tv-kanaler. Dette vil f.eks. kunne sikre, at klager over udbud af radiokanaler kan indbringes for 

Klagenævnet for Udbud. Vi synes også, det vil være klogt, hvis Radio- og tv-nævnet udvides med 

kompetencer, der bygger på praktisk erfaring med medieproduktion.” 

Udtalelsen kommer efter, at der tirsdag d. 5. november har været møde med Radio- og tv-nævnet og 

medieordførerkredsen om det gennemførte DAB-udbud.  Radio- og tv-nævnet traf,  den 22. oktober 

beslutning om tildeling af sendetilladelse til  Kulturradio Danmark A/S med radiokanalen LOUD.  

 

Region 
    Seertal (1000) Pct. 

TV2 Midt-Vest 63 14,8 

TV2 FYN 55 13,6 

TV2 NORD 50 12,1 

TV ØST 52 10,9 

TV2 SYD 75 10,8 

TV ØSTJYLLAND 57 8,7 

TV2 LORRY 114 5,9 

Regionalprogrammer i alt 461 9,2 
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Nævnet åbnede efterfølgende for at besvare juridiske og administrative spørgsmål fra ansøgerne. 

Kulturministeriet har ikke juridisk hjemmel til at foretage sig yderligere i relation til udbuddets udfald. 

Herefter er der mulighed for, at ansøgerne kan gå videre med sagen til domstolene eller til 

ombudsmanden. 

Derudover kan byderne anmode Klagenævnet for Udbud om at vurdere, om nævnet har kompetence til at 

behandle sagen.  

Læs notat om udbud af programtilladelse til digital public service-radiokanal fra Kammeradvokaten  

Læs svar fra Radio- og tv-nævnet på spørgsmål fra de tre ansøgere til den nye DAB-kanal 

 
 
Radio- og tv nævnet har besvaret et utal af spørgsmål 
 

Radio- og tv-nævnet gav de tre ansøgere: Kulturradio Danmark A/S (Radio4), PeopleGroup Five A/S 

(Radio24syv) og DK4-Radio ApS, mulighed for at få besvaret spørgsmål vedr. udbuddet.. 

Ved fristens udløb var der indkommet i alt 86 spørgsmål. 

PeopleGroup Five A/S (Radio24syv) stillede i alt 66 spørgsmål 

Kulturradio Danmark A/S (LOUD) stillede i alt 10 spørgsmål 

dk4 - Radio ApS (dk4) stillede i alt 10 spørgsmål 

Formand for Radio- og tv-nævnet, Caroline Heide-Jørgensen, siger: 

"I løbet af de sidste 10 dage har Radio- og tv-nævnet besvaret en lang række spørgsmål fra journalister og 

medier, og i dag har vi besvaret i alt 86 spørgsmål fra de tre ansøgere til den nye, digitale radiokanal. På et 

møde med medieordførerne og kulturministeren i Kulturministeriet på tirsdag ser vi i Nævnet frem til at få 

mulighed for at redegøre for baggrunden for Nævnets afgørelse, som er truffet ud fra politisk fastsatte 

kriterier i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet."  

Læs Radio- og tv-nævnets svar på de i alt 86 spørgsmål fra de tre ansøgere til den nye, digitale radiokanal.  

Læs Radio- og tv-nævnets svar på spørgsmål (pdf) 

Radio- og tv-nævnet har skrevet en sammenfatning på baggrund af svarene på de tre ansøgeres spørgsmål 

til Nævnet, som kan læses i linket herunder.  

Læs Radio- og tv-nævnets sammenfatning (pdf) 

Efter aftale med Radio24syv er der lagt en opdateret version op af kanalens ansøgning på hjemmesiden, da 

der i forbindelse med udarbejdelse af svarene på Radio24syvs spørgsmål til Radio- og tv-nævnet var 

anledning til at gøre større dele af ansøgningen tilgængelig for offentligheden.  

Læs fakta ark for udbudsprocessen (pdf) 

 

 

Disse DR-programmer og kanaler lukker fra 2020  
 

Lytter og seere skal fra den 2. januar 2020 vænne sig til et markant mindre og mere digitalt tilbud fra DR. 

De mindre tilbud er en konsekvens af den politiske beslutning i den seneste medieaftale om store 

besparelser i DR’s budget. Besparelserne ramme både radio og tv. 

DR sammenlægger DR2 og DR K til en ny samfunds- og kulturkanal under DR2-navnet. Kanalerne for DR3 og 

DR Ultra lukkes på flow-tv, og de to indholdstilbud vil fremadrettet være at finde på DRTV. 

Sådan spares der på tv-programmerne 

Ændringerne betyder også halvt så mange udgaver af ’Hammerslag’, samt at programmer som ’Sporløs’ og 

’Danmarks bedste portrætmaler’ ikke sendes i 2020. 

DR flytter den sene tv-avis på DR1 fra klokken 21.30 til klokken 21.00 og lukker de korte tv-aviser klokken 

17.50 og 19.55. 

DR1 vil heller ikke længere vise Tour de France samt Champions League i håndbold. Rækken af programmer 

om blandt andet antik, der sendes klokken 18.00, lukkes desuden i løbet af 2020 
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Af nuværende DR K-programmer forsvinder således ’Vild med bøger’, ’Filmselskabet’, ’Historiequizzen’ og 

’Kunstquizzen’. 

Prioriteringerne betyder blandt andet også et farvel til DR2 programmet ’Quizzen med Gyrith Cecilie Ross’, 

samt at der kommer markant færre udgaver af ’Temalørdag’. 

Samlet oversigt over TV programmer der ophører: 

– Tv-avisen – kl. 17.50 og 19.55 

– Tour de France-dækning 

– Aftentouren på DR1 

– Champions league i Håndbold – fra efteråret 2020 

– 18.00 programmer på DR1, om blandt andet antik – stopper med at blive sendt i løbet af 2020 

– Sporløs 

– Manipulator 

– Danmarks bedste portrætmaler 

– Reportageprogrammer på DR1 – her sendes færre 

– Hammerslag – her sendes kun en sæson mod to i dag 

– Quizzen på DR2 

– Lægen flytter ind 

– Ranes Museum 

– Udkantsmæglerne 

– Temalørdage – der kommer markant færre 

– Egenproducerede programmer på DR3 reduceres 

– Filmselskabet 

– En omgang fredagsunderholdning mindre 

– Vild med bøger 

– Historiequizzen 

– Kunstquizzen 

– En lang række film vises ikke længere med lukningen af DR K og DR3’s stop som flowkanal 

Radio-ændringer : 

P6 Beat og P8 Jazz fortsætter året ud i 2020, mens P7 Mix lukker efter nytår og dermed også programmer 

fra denne kanal. Besparelserne betyder også færre udgaver af ’Liga’ på P3, og allerede i år lukkede de 

særlige radioaviser målrettet henholdsvis P1 og P4 samt Radiodrama. 

For at give lyttere og seere det fulde overblik over ændringerne lancerer DR en hjemmeside, der informerer 

om kanal- og programlukninger, se dette link: dr.dk/ændringer  

Oveni dette er der yderligere besparelser i vente. De politisk besluttede nedskæringer på DR betyder at 

DR’s indtægter falder år for år i den nuværende periode. Derfor vil der også i 2021 være besparelser på 

indholdet på radio og tv. Såfremt det fra politisk hold fastholdes, at DR i perioden fra 2022 skal spare 

yderligere 255 millioner kroner årligt, der stadig udestår som en del af seneste medieaftale, vil yderligere 

besparelser som følge heraf have stores konsekvenser for indhold, programmer og kanaler. 

 
 
DAB-sendenettet skal forbedres – det kan give afbrydelser  
 

DAB-sendenettet er under opgradering. Det er politisk besluttet, at du som lytter skal have en ligeså god 

lytte-oplevelse på det såkaldte DAB-sendenet, som du får, når du tænker for den mere gammeldags FM-

radio. Derfor er DR i gang med at forbedre DAB-sendenettet, som er det sendenet, du bruger, hvis du hører 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 eller P8 via din DAB-radio. 

Udover etablering af helt nye sendepositioner, bliver der også lavet forbedringer på eksisterende 

sendestationer andre steder i landet. Mens forbedringerne bliver lavet, kan du som lytter opleve, at DR’s 

DAB-kanaler i perioder går enten dårligt eller slet igennem. 
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DVB-T2 elle sort skærm fra 31. marts 2020  
 

Hvis du modtager tv-signal fra din egen tv-antenne skal du seneste 31. marts have DVB-T2 kompatibelt 

udstyr for fortsat at kunne se tv. 

Alle tv-antenne-signaler i Danmark omlægges til til DVB-T2, den 21. marts 2020 – herunder også DR’s 

kanaler. 

Hvis du ikke har et nyere fjernsyn eller en tv-boks, der er klar til DVB-T2 signaler, så mister du altså al 

adgang til tv fra din tv-antenne. 

Ændringerne følger en politisk beslutning, hvor frekvenser over 700 MHz bliver frigjort til mobiltelefoni.  

Hvordan tjekker man om man har DVB-T2? 

Overordnet så er det sandsynligt at dit tv eller tv-boks har DVB-T2, men er dit udstyr fra 2012 eller før kan 

det måske være uden DVB-T2. 

Har du efter en kanalsøgning TV3+, 6’eren, TV 2 Zulu kanalerne på din kanalliste, så kan dit tv eller tv-boks 

håndtere DVB-T2. Mangler de kanaler, så skal du udskifte dit fjernsyn eller anskaffe en ny tv-boks. 

Du behøver ikke at kunne se disse kanaler. 

 
 
Ny sportskanal på TV2 
 

”TV 2 Sport X” starter, den 4. januar, og det betyder mere plads til flere sportsgrene, men samtidigt også, at 

du kan miste muligheden for at se noget sport, hvis ikke du har både TV2 og TV2 sport X. 

Den nye sportskanal TV 2 Sport X har fokus på International Sport og med flere tilbud til den yngre 

målgrupper. 

Du kan se TV2 SportX hos følgende tv-udbydere: 

YouSee (Bland Selv kanal) 

Waoo (Viasat Stor pakke) 

I forbindelse med lanceringen af kanalen hos Waoo, så vil kunder med Waoo Viasat Lille og Waoo Viasat 

Favorit TV-pakken få kanalen stillet til rådighed i to måneder, uden ekstra omkostninger, hvorefter den vil 

kunne tilkøbes som en del af Waoos frit valg udbud. 

Canal Digital (Sportspakke) 

TV 2 Sport X kan også ses via TV 2 Play., vi kender på nuværende tidspunkt ikke prisen herfor. 

 
 
Hvem bliver sportskommentatorerne hos TV 2 Sport X ? 
 
Hos TV 2 fortsætter Kasper Lorentzen som ekspert og kommentator, og blandt de nye fodboldeksperter og 

-kommentatorer er Mads Junker, Henrik Fallesen og Morten Bisgaard samt kommentatorerne Morten 

Glinvad, Kenneth Hansen og John Bisgaard, der er kendt fra Strive, og som i foråret hjælper med 

kommenteringen af de mange kampe på TV 2 SPORT X og TV 2 PLAY. 

Mads Junker har tidligere spillet i dansk, hollandsk og belgisk fodbold og har syv A-landskampe på CV’et. 

Han får sin TV 2-debut allerede onsdag 18. december, når TV 2s hovedkanal ekstraordinært viser den 

spanske topkamp mellem FC Barcelona og Real Madrid – den såkaldte El Clásico. 

Morten Bisgaard har selv været professionel fodboldspiller i den italienske klub Udinese og har stor indsigt i 

italiensk fodbold. Hans mangeårige fodboldkarriere er også foregået i blandt andet OB, FC København, 

Randers og engelske Derby. Morten Bisgaard har spillet otte A-landskampe for Danmark. 

Henrik Fallesen kommer fra DR. Han er en af Danmarks meget erfarne sportskommentatorer  og hos TV 2 

skal han i første omgang kommentere fodbold og badminton. Henrik Fallesen skyder 2020 i gang med den 
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sidste opgave for DR – den klassiske skihopkonkurrence fra Garmisch-Partenkirchen nytårsdag. Derefter 

”hopper” han direkte over til TV 2 SPORT, så han også bliver en del af åbningen af TV 2 SPORT X lørdag 4. 

januar. 

 

Sådan fordeles EM 2020 slutrundekampene  mellem DR og TV3 kanalerne  

 

Dato Spillested  Start Kamp  TV-kanal  

12/6 Rom 21.00 Italien – Tyrkiet DR 

13/6 Baku 15.00 Wales – Schweiz DR 

13/6 København 18.00 Danmark – Finland DR 

13/6 St. Petersborg 21.00 Rusland – Belgien TV3-kanalerne 

14/6 London 15.00 England – Kroatien TV3-kanalerne 

14/6 Bukarest 18.00 Østrig – Playoff D (A) DR 

14/6 Amsterdam 21.00 Holland – Ukraine DR 

15/6 Glasgow 15.00 PO C – Tjekkiet TV3-kanalerne 

15/6 Dublin 18.00 Polen – PO A TV3-kanalerne 

15/6 Bilbao 21.00 Spanien – Sverige TV3-kanalerne 

16/6 Budapest 18.00 Playoff A – Portugal TV3-kanalerne 

16/6 München 21.00 Frankrig – Tyskland DR 

17/6 St. Petersborg 15.00 Finland – Rusland TV3-kanalerne 

17/6 Baku 18.00 Tyrkiet – Wales DR 

17/6 Rom 21.00 Italien – Schweiz TV3-kanalerne 

18/6 Bukarest 15.00 Ukraine – Playoff D (A) TV3-kanalerne 

18/6 København 18.00 Danmark – Belgien TV3 

18/6 Amsterdam 21.00 Holland – Østrig DR 

19/6 Dublin 15.00 Sverige – Playoff B TV3-kanalerne 

19/6 Glasgow 18.00 Kroatien – Tjekkiet TV3-kanalerne 

19/6 London 21.00 England – Playoff C DR 

20/6 Budapest 15.00 Playoff A (D) – Frankrig TV3-kanalerne 

20/6 München 18.00 Portugal – Tyskland TV3-kanalerne 

20/6 Bilbao 21.00 Spanien – Polen DR 

21/6 Baku 18.00 Schweiz – Tyrkiet TV3-kanalerne 

21/6 Rom 21.00 Italien – Wales TV3-kanalerne 

22/6 Amsterdam 18.00 Playoff D (A) – Holland TV3-kanalerne 

22/6 Bukarest 18.00 Ukraine – Østrig TV3-kanalerne 

22/6 St. Petersborg 21.00 Finland – Belgien DR 

22/6 København 21.00 Rusland – Danmark  DR 

23/6 Glasgow 21.00 Kroatien – Playoff C DR 

26/6 London 21.00 Tjekkiet – England DR 

26/6 Bilbao 18.00 Playoff B – Sverige TV3-kanalerne 

26/6 Dublin 18.00 Sverige – Polen TV3-kanalerne 

26/6 Budapest 21.00 Portugal – Frankrig TV3-kanalerne 

26/6 München 21.00 Tyskland – Playoff A (D) TV3-kanalerne 
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Dato Spillested  Start Kamp  TV-kanal  

27/6 Amsterdam 18.00 Ottendedelsfinale 2A – 2B (38) DR 

27/6 London 21.00 Ottendedelsfinale 1A – 2C (37) DR 

28/6 Budapest 18.00 Ottendedelsfinale 1C – 3D/E/F (40) TV3-kanalerne 

28/6 Bilbao 21.00 Ottendedelsfinale 1B – 3A/D/E/F (39) DR 

29/6 København 18.00 Ottendedelsfinale 2D – 2E (42) DR 

29/6 Bukarest 21.00 Ottendedelsfinale 1F – 3A/B/C (41) TV3-kanalerne 

30/6 Dublin 18.00 Ottendedelsfinale 1D – 2F (44) TV3-kanalerne 

30/6 Glasgow 21.00 Ottendedelsfinale 1E – 3A/B/C/D (43) TV3-kanalerne 

3/7 St. Petersborg 18.00 Kvartfinale W41 – W42 (45) DR 

3/7 München 21.00 Kvartfinale W39 – W37 (46) TV3-kanalerne 

4/7 Baku 18.00 Kvartfinale W40 – W38 (47) TV3-kanalerne 

4/7 Rom 21.00 Kvartfinale W43 – W44 (48) DR 

7/7 London 21.00 Semifinale W46 – W45 (49) TV3-kanalerne 

8/7 London 21.00 Semifinale W48 – W47 (50) DR 

12/7 London 21.00 Finale W49 – W50 (51) DR 

Tabel: DIGITALT.TV Kilde: Hent data Lavet med Datawrapper  

 

Viasats tv-pakker bliver 15-20 kr/md. dyrere fra 2020 

 

Viasat hævede i 2019 priserne med mellem 10-25 kr/md. Fra 2020 hæves priserne yderligere på tv-pakker 

via parabol. 

Viasat i 2020: 

- Basis-pakken bliver 15 kr. dyrere og vil efter nytår koste 324 kr/md. 

- Mellem-pakken bliver 20 kr. dyrere vil efter nytår koste 445 kr/md. 

- Totalt-pakken bliver 20 kr. dyrere vil efter nytår koste 639 kr/md. 

 "Der sker kun prisændringer på tv-pakkerne, ikke på tillægstjenester," skriver Viasat i varslingen. "Er du ny 

kunde og stadig i minimumsperioden (første 6 måneder), så træder priserne først i kraft for dig efter 

minimumsperioden." 

DR3, DR K og DR Ultra lukker som tv-kanaler, hvorfor de også udgår af Viasats tv-pakker.  

Viasat oplyser ikke i varslingen, hvorfor de ser sig nødsaget til at hæve priserne på tv-pakker. 

Dermed følger Viasat i fodsporene på de andre tv-distributører i Danmark. Boxer, Canal Digital, Stofa og 

Waoo har alle varslet prisstigninger. YouSee mister 11 Discovery-kanaler, men har valgt at fastholde 

priserne. 

 Læs også: Guide: Klip kablet til tv-pakken 

 Læs også: Guide: Den billigste tv-pakke 

 
To nye danske radiokanaler er startet – sådan lytter du med på Radio4 og MTV 
Radio  
 

1. november fik Danmark to nye radiokanaler. Det er den nye taleradio Radio4 og MTV Radio. 

Sådan lytter du til Radio4: 

FM 

DAB 

Podcasts 

Du kan også lytte til Radio4 online her  
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MTV Radio sender døgnet rundt og når ud til 90 pct. af de danske husstande. I starten sender man på FM 

98,6 og kan høres i det meste af Storkøbenhavn. Men resten af Danmark får også glæde af MTV Radio - 

man sender på det landsdækkende DAB+ der dækker 90% af de danske husstande. 

MTV Radio bliver lanceret i Danmark som det eneste marked i verden. MTV Radio drives i samarbejde med 

TVR Media, der bl.a. står bag radiokanalen ENERGY (NRJ), 

Sådan lytter du til MTV Radio: 

FM 98.6 i Nordsjælland 

DAB i hele landet 

Netradio på MTVRADIO.dk 

Radio app’en 

Få overblikket over danske radiokanaler i vores oversigt her 

 

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-
redegørelser for 2018. 

Radio- og tv-nævnets public service-udtalelse for de regionale TV 2-virksomheder indeholder en samlet 

gennemgang af de otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser og de krav, som de 

regionale TV 2-virksomheder skal opfylde. Udtalelsen omhandler alle otte stationer. 

Derudover indeholder udtalelsen otte bilag, som i punktform oplister, hvorvidt de enkelte regionale TV 2-

virksomheder opfylder de enkelte forpligtelser.  

Nævnet skriver følgende i udtalelsen: 

På baggrund af sin gennemgang af de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2018 

finder Radio- og tv-nævnet, at de otte regionale TV 2-virksomheder opfylder deres respektive public 

service-kontrakters forpligtelser. 

2018 er fjerde og sidste år i den gældende fireårige kontraktperiode. Radio- og tv-nævnet finder på 

baggrund af sin gennemgang af de otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2015-

2018, at TV 2-virksomhederne opfylder public service-kontrakternes krav over perioden. 

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 

2018  

Radio- og tv-nævnet har inden afgivelsen af sine udtalelser om public service-redegørelserne gennemført 

en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-

redegørelser for 2018. 

Læs mere om høringen over public service-redegørelserne for 2018 

 

 

 

 



 

9 

 

     Glædelig 
Jul 
 

 

 


