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ØKONOMI 
Den italienske oliegigant ENI, der tidligere ha r forsøgt 
sig pft Færøerne, har besluttet at gøre endnu et horefor-
søg. Det betyder, at Her inden for ffl Ar skal foretages i alt 
t re nye boringer i den færøske undergrund. De to andre 
aktører er olieaelskabaaammenftlutninger med hen-
holdsvis Statoil og BP som operatører. (Ritzau) 

INDBYDELSE. »Vores opsigelse af Ritzausamarbejdet kan jo også læses som en invitation til dem, der synes, det kunne være interessant at lave et nyhedsbureau,« siger TV 2's 
økonomidirektør, Anders Kronborg. - Foto: Martin FJubandt Jensen 

»Nu kan vi udvikle TV 2, 
som vi gerne vil« 

Interview 
Andersen 

— — • 

Ni TV 2-kanaler i 2009 og - måske - et 
samarbejde med islændingene, siger TV 2's 
økonomidirektør, Anders Kronborg, efter 
medieudspillet. 

- ^ ^ r p l a d s i s ^ e f f * 
Og dem tror du på, at TV 2 

kommer med? _ 
Man kan i hvert fald sige, 

at det er op til os selv, og at 
der nu ikke er politisk blo-
keret på forhånd, hvis vi gør 
det godt nok. Vi har fået en 
frihed til at udvikle os, som 
vi gerne vil«. 

Hvad bliver det så for nye 
kanaler, TV 2 kommer med? 

»Der er en række mulig-
heder. Og vi har ikke priori-
teret dem endeligt endnu. 
Men det drejer sig om en do-
kumentarkanal, en kvinde-
kanal, en børnekanal, en fa-
miliekanal og en sportska-
nal«. 

Børnene forkæles 
Udspillet siger jo, at DR skal 
opprioritere de mindre idræts-
grene. Betyder det så, at TV 2 
vil satse på Champions Lea-
gue og Superligafodbold? 

»Vi gør det, i det omfang 
det kan hænge økonomisk 
sammen. Men det er rigtig, 
rigtig dyrt, og det, der ligger i 
medieudspillet, vil nok ikke 
medføre de store ændringer 
på TV 2 på det område«. 

DR skal satse på børn og 
unge, fremgår det af politiker-
nes udspil. Det er jo også et 
område, TV 2 satser på lige 
nu? 

-Det er vi også forpligtet 
til, men jeg tror godt, man 
kan gå ud fra, at børnene 
rent tv-mæssigt bliver for-
kælede i fremtiden«. 

/ medieudspillet er DR 's pu-
blic service-forpligtelser frem-
hævet. Hvilke public service-
forpligtelser vil TV 2 påtage 
sig i fremtiden ? 

»Vi påtager os dem, vi al-
lerede har, og som vi er glade 
for. Det er først og fremmest 
nyheder, det er programmer 

Det var DR, der kom i fokus, 
da kulturminister Brian 
Mikkelsen (K) i denne uge 
kom med sit medieudspil. Ik-
ke mindst på grund af 'hus-
standslicensen', som frem-
tidssikrer Danmarks Radios 
indtægter. Men står det til 
TV 2-folkene på Kvægtorvet 
i Odense, bliver det TV 2, vi 
kommer til at se - og høre -
til i de kommende år. 

Hos økonomidirektør på 
TV 2 Anders Kronborg var 
reaktionen på politikernes 
medieudspil, at TV 2 kom-
mer til at stå mere og mere 
frit. Og hvad betyder så det? 

»At der ikke i medieudspil-
let ligger nogen bindinger for 
TV 2. I modsætning til DR, 
der får strammet sin public 
service-kontrakt«. 

Og hvad vil TV 2 så bruge 
den frihed til? 

• Vi vil gerne komme med 
tre-fem nye tv-kanaler over 
de næste tre år. Således at vi 
i 2009 har otte kanaler ud 
over vores hovedkanal. Og 
det giver medieudspillet mu-
lighed for. DR havde jo bedt 
om, at halvdelen af de otte 
mulige kanaler, der ligger i 
det digitale jordnet, skulle 
forbeholdes DR. Men DR har 
ikke engang fået én hel ka-
nal, og det skaber mulighe-
der for os. Det er det vigtig-
ste for os, for så bliver der 
plads til os«. 

Men vel også til andre af de 
kommercielle stationer? 

»TV 2 er ikke garanteret 
noget på forhånd i udspillet. 
Men man må jo gå ud fra, at 
det er dem, der kan komme 
med de bedste kanaler, der 

for børn, og det er støtten til 
dokumenter, kortfilm og 
dansk film«. 

Understregningen af DR's 
public service-forpligtelser be-
tyder ikke, at TV2 føler sig fri 

»Nej, bestemt ikke. Og der 
er heller ikke noget, vi gerne 
vil være fri for. De forhold, vi 
har på TV 2, er fornuftige, så 
der bliver ikke tale om nogen 
nedprioritering på public 
service-området«. 

Der er måske ligefrem no-
get, I vil opprioritere? 

»Jeg kan ikke afvise, at vi 
vil komme til at bruge flere 
penge på for eksempel ny-
heder. Det er noget, vi dis-
kuterer, ikke mindst for at 
styrke kvaliteten af vore ny-
heder. Det er et fokusområde 
for os, og dér, hvor vi pri-
mært konkurrerer med DR, 
og hvis DR gør noget på den 
front, kan vi også komme til 
det«. 

Der er jo i medieudspillet 
afsat 75 millioner kroner til 
en public service-fond? 

»Det er en interessant ny-
skabelse, hvor kommercielle 
stationer kan søge penge til 
programmer, som det er 
svært at få god økonomi i. Og 
på TV 2 er vi jo glade for at 
lave programmer som for 
eksempel 'Anna Pihl' og 
'Strisser på Samsø', men for-
retningsmæssigt er sådan 
nogle programmer hamren-
de uinteressante for os. Med 
den public service-fond bli-
ver det nemmere for os at 
fastholde sådan nogle pro-
grammer«. 

Man kunne også opfatte 
fonden som en mulighed for 
at lave nogle flere samfunds-
kritiske programmer, som det 
jo også kan være svært at få 
'god'økonomi i? 

BLÅ BOG 

Anders 
Kronborg 
• Anders Kronborg er 42 
år. 
• Økonomidirektør på TV 2 
Danmark siden 2004. 
• Tidligere adm. direktør 
for Berlingske Tidende og 
ressourcedirektør i Dan-
marks Radio. 
• Uddannet cand.poht , 
indledte sin karriere i 
Finansministeriet, som han 
var tilknyttet fra 1986 til 
1996, og hvor han bl.a. 
fungerede som minister-
sekretær og kontorchef. 

»Det kan der bestemt også 
blive tale om. Men det er 
kommercielt et meget van-
skeligt område. I det omfang, 
det er muligt for os for eks-
empel at lave nogle flere do-
kumentarprogrammer, vil vi 
gerne det på TV 2. Det er et 
område, som det indimellem 
kan være svært for os at få til 
at fungere økonomisk«. 

Færdig med Ritzau 
Vil TV 2 også satse på ra-

dio? 
»Meget gerne, men hvor 

meget ved jeg ikke. Men det 
er ret sikkert, at TV 2 vil 
byde på den radiokanal, der 
bliver udbudt 23. august i 
år«. 

Og hvad skal den så bruges 
til, hvis I får den ? 

»Til at lave radio, der kan 
konkurrere med DR's, ikke 
mindst på nyhedsområdet«. 

Dagen efter medieudspillet 
'fyrede' TV 2 nyhedsbureauet 

Ritzau. Hvad skal I have i 
stedet? 

»Det har vi ikke besluttet 
endnu. Man kan forestille sig 
hvad som helst - at vi går 
sammen med den islandske 
gruppe, der netop nu er ved 
at lancere en gratisavis i 
Danmark. Eller at vi går 
sammen med andre. Alle mu-
ligheder står åbne, og vores 
opsigelse af Ritzausamarbej-
det kan jo også læses som en 
invitation til dem, der synes, 
det,kunne være interessant 
at lave et nyhedsbureau«. 

Var det ikke netop den is-
landske gruppe bag den nye 
gratisavis, du for nylig var 
konsulent for, men hvor du 
afbrød samarbejdet efter en 
henvendelse fra TV 2's for-
mand? 

»Jo, men det var på et tids-
punkt, da Ritzauproblemstil-
lingen ikke var på dagsorde-
nen. Så det har ingen sam-
menhæng«. 

Er TV 2 i kontakt med is-
lændingene? 

»Nej, det er vi ikke«. 
Hvad får seerne ud af det 

medieudspil, der kom i denne 
uge? 

»Jeg ved ikke, hvad DR vil 
gøre. Men det vil undre mig, 
om ikke udspillet generelt vil 
betyde flere danskproducere-
de programmer. Det er også 
danskproducerede program-
mer, der primært skal 'bære' 
de nye kanaler, som TV 2 
planlægger. Og hvor jeg reg-
ner med, at det første går i 
luften i efteråret«. 

erhvervØpol dk 

Stig Andersen har i en årræk-
ke produceret dokumentarpro-
grammer for DR 1. Han inter-
viewer topfolk i dansk er-
hvervsliv for Politiken. 
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Nikon blitzsytem 
SB-R1C1 

Styr et ubegrænset antal 
blitzenheder med hjælp af 
SU 800 commander. Kan 
Bruges med følgende flash: 
SH MM), SB-800 og SB-R200. 
Perfekt til makrooptagelser 
og portrætter. Også specielt 
velegnet til dental fotografi. 

Pris 6.195,-
Kittet Indeholder: SU 800 og 
2 stk SB-R200 

Vil du gerne pleje 
Ja, så et det måske noget 
for d ig at blive medlem af 
en naturplejeforening! 

og samtidig s ikre at dine 
bøffer ha r haft et godt liv 
i na turen? 
Natur Jk Landbrug Apa. www.naUan.dk, 
der nar vejledt et naturplejenetvatrk, nar 
udarbejdet en pjece om irnaanlngaaalaka-
bar. I løbet af eommeren arrangere« 
ture til netvarketa folde. Turene 
annoncere« på hjemmesiden. 
Man kan få pjeoen på turene 
og hoa Natur Av Landbrug. 

wwwr.natlan.dk 
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Seniorpolitik holder ikke 
ældre fra efterløn 

Ritzau 

Virksomhederne er blevet 
bedre til at tage sig af deres 
ældre medarbejdere. Sådan 
ser det i hvert fald ud på 
papiret. I dag har tre ud af 
fire danske virksomheder en 
seniorpolitik, der giver ældre 
medarbejdere mulighed for 
nedsat tid, lettere arbejdsop-
gaver og efteruddannelse. 

Det er 20 procent flere end 
for fem år siden. Men virk-
somhedernes tilbud får ikke 
seniorerne til at droppe ef-
terlønnen og tage en tørn 
ekstra på arbejdsmarkedet. 
40 procent af de 60-64-årige 
foretrækker stadig efterløn, 
og det er lige så mange som i 
2000. 

Det viser en opgørelse, 
som Dansk Industri (DI) har 
lavet. Virksomhederne kan 

ganske enkelt ikke hamle op 
med efterlønstilbuddet, selv 
om de gør en aktiv indsats 
for at holde på de ældre med-
arbejdere, mener arbejds-
markedspolitisk chef i DI, 
Mette Rose Skaksen. 

»Flere seniorpolitikker er 
ikke et reelt alternativ til ef-
terlønsreformer. Vi kan jo se 
på tallene, at virksomheder-
ne rent faktisk gør noget for 
at holde på deres ældre med-
arbejdere. De er værdifuld og 
erfaren arbejdskraft, men 
det er svære odds for virk-
somhederne, når de skal 
konkurrere med et så attrak-
tivt, skattefinansieret tilbud 
som efterlønnen«, siger Met-
te Rose Skaksen. 

En ny rapport fra Arbejds-
miljøinstituttet viser ellers, 
at et godt arbejdsmiljø, til-
bud om nedsat tid og mindre 
fysisk krævende arbejdsop-

gaver er den helt rigtige op-
skrift, hvis virksomhederne 
vil holde på de ældre med-
arbejdere. 

Og det er de mere eller 
mindre tvunget til, hvis de 
skal undgå at komme i be-
kneb for arbejdskraft. I 
fremtiden bliver der nemlig 
færre unge at tage af på ar-
bejdsmarkedet. 

Men måske er virksomhe-
dernes tilbud til seniorerne 
bare ikke godt nok, når det 
kommer til stykket? 

»Det kan da godt være. 
Men man kan også vende 
den om og spørge, om det er 
rimeligt, at virksomhederne 
skal give særbehandling til 
sunde og raske medarbejde-
re, bare fordi de er fyldt 60 år 
og har et godt tilbud på 
hånden fra staten om at 
trække sig tilbage«, siger 
hun. 

BILKA VIL 
VÆRE BILLIGST 

Pnvin c-r i 
salgsavisen 
angivet til 
FRIT 7ALG 

185.- Junior 

Libero bleer 
libero eller Up & Go. 76-1«) stk. 
Flere størrelser. 
Vor normalpris op til 309,90 
Pr. stk. max. 2,30 

Prisen er ny yderligere nedsat til 

Salg« karton 

SPAR OP TIL 13U 

Ved køb af mere end 
3 kasser er prisen 
13-1,95 pr. kasse 

tEs-

m* 
mod. 

Igsavisen 

wi3% 

30 stk. Grøn Tuborg 
eller Carlsberg pilsnere 
a 33 cl. Ekskl. ernbl. 
Vor normalpris 134,95 
Pr. Ilter 7,27 

avisen 
angivet til 
5 stk 

U9r Ved køb af mere end 
10 flasker er prisen op til 
17,95 pr. flaske 

5 stk. sodavand 
eller Nestea 
1,5 litei Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Tuborg 
Squash, Onside Sport, Ramlosa Original eller Citrus. 
Ekskl. embl. 1 Ilter Nestea Peach, lemon eller White 
Peach. Vor normalpris op til 89,75 
Pr. liter max. 9,80 

Prisen er ny yderligere nedsat til 

5 x 1.5 LITER 

SPAR 62 SPAR OP TIL i*5 

BILKA 
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Tilbuddene g«ldei lia mandag den 15 maj til og med løidag den 20. maj, si Icnge Ugei havet. 
foibehuld loi tiyklejl. 
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