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Rammer på plads for TV 2 
 

Politikerne har besluttet, at TV 2 kan opkræve abonnementsbetaling 
 
Partierne bag medieforliget har netop besluttet, at hovedkanalen TV 2 fra 1. januar 
2012 kan opkræve abonnementsbetaling, ligesom TV 2|DANMARKs likviditet 
forbedres. 
  
Dagens aftale betyder, at husstande, som i øvrigt abonnerer på betalings-tv-pakker, fra 1. 
januar 2012 betaler for TV 2, mens husstande, som kun ønsker at modtage free-to-air-
kanalerne DR1, DR2 og TV 2, får adgang til det uden at skulle betale for kanalen. Som et led 
i forbedringen af virksomhedens likviditet igangsættes et salg af DRs og TV 2s sendenet, og 
provenuet herfra skal anvendes til nedbringelse af virksomhedens gæld. Staten vil sikre TV 
2s drift i omstruktureringsperioden ved at stille garanti- og kreditfaciliteter til rådighed for 
selskabet.  
 
- På TV 2 er vi glade for, at der nu er fundet en afklaring vedr. vores forretningsmodel. 
Abonnementsbetaling er i vores øjne en god løsning, og vi er tilfredse med, at den er fundet i 
et bredt politisk forlig, og glæder os samtidig over de øvrige bidrag til forbedringerne af TV 2s 
situation. Det vigtigste er, at vi nu kender vores fremtidige vilkår både før og efter 1. januar 
2012, så vi kan ryste usikkerheden af os og koncentrere os om at lave seværdigt fjernsyn til 
danskerne. TV 2s medarbejdere har haft et hårdt år, hvor besparelser har fyldt en stor del af 
dagsordenen, og dagens aftale er længe ventet hos os alle, siger TV 2s adm. direktør, 
Merete Eldrup. 
 
Det er EU-Kommissionen, der i forbindelse med statslånet til TV 2 sidste år, har stillet krav 
om en fremtidssikret forretningsmodel for TV 2, og det er således også EU-Kommissionen, 
som senest 4. februar skal godkende planen. 
 
- Vi er godt tilfredse med resultatet af de politiske forhandlinger. Abonnementsbetaling vil fra 
2012 rette op på ubalancen i TV 2s forretningsmodel og dermed give virksomheden et 
styrket grundlag for det fremtidige arbejde. Dagens aftale ændrer dog ikke ved 
rammevilkårene her og nu, og vi vil nu arbejde videre med de aktuelle udfordringer som 
f.eks. kravet om filmstøtten, hvor TV 2 årligt bidrager med 68 mio. kr. I første omgang 
afventer vi spændt EU-Kommissionens vurdering af den fremlagte løsning, siger TV 2s 
bestyrelsesformand, Lars Liebst.   
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