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Høring over udkast til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 

2-virksomheder 

 

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2- 

virksomheder.  

 

Statsrevisorerne afgav i oktober 2016 beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes 

virksomhed. Beretningen indeholdt bl.a. kritik af TV 2-regionernes mål- og 

resultatstyring, ligesom den indeholdt kritik af Kulturministeriets kontraktstyring af 

TV 2-regionerne, herunder det forhold, at kontrakterne mangler klare mål for 

produktion og kvalitet, og at ministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde stillet krav, 

som forpligtede TV 2-regionerne til at få mest muligt ud af licensmidlerne.  

 

Kulturministeren fremsendte den 20. februar 2017 sine bemærkninger, inkl. de 

overvejelser og foranstaltninger, som beretningen havde givet anledning til, til 

Statsrevisionerne.  

 

Som led i opfølgningen på beretningen foreslås det, at bekendtgørelsen om vedtægt for 

de regionale TV 2-virksomheder ændres, så den kommer til at indeholde en 

bestemmelse om tilsyn, jf. § 27, samt bestemmelser om sanktioner for manglende 

opfyldelse af public service-kontrakter, herunder skærpet tilsyn og/eller tilbagebetaling, 

tilbagehold og mulighed for bortfald af tilskudsbetalinger, jf. kapitel 7. 

 

Det bemærkes, at ikrafttræden af bekendtgørelsen forudsætter, at lovforslag L 37 om 

ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Gennemførelse af dele af 

medieaftalen for 2019-2023 mv.) vedtages som fremsat fsva. bestemmelsen om, at 

vedtægten for de regaionale TV 2-virksomheder kan indeholde regler om tilsyn og 

sanktion. 

 

Kulturministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelses-

udkastet senest den 30. november 2018. Bemærkningerne sendes til ehd@kum.dk. 
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Side 2 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Emilie Hellerup Danielsen pr. tlf. 41 39 39 41 eller 

mail ehd@kum.dk. 

 

Bilag 

1) Udkast til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder 

2) Høringsliste 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Emilie Hellerup Danielsen 

Medier, Folkeoplysning og Idræt 
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