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Udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2015 

 

Kære Mette Maix 

 

Radio- og tv-nævnet fremsender hermed sin udtalelse om Radio24syvs 

public service-redegørelse for 2015. 

 

Radio- og tv-nævnet finder, at Radio24syvs redegørelse i 2015 i alt væsentligt 

opfylder public service-tilladelsens krav. Radio- og tv-nævnet har kun 

konstateret enkelte mindre overtrædelser af tilladelsen.  

 

Redegørelsen 

Radio24syv gennemgår i public service-redegørelsen generelt de forpligtelser, 

der fremgår af stationens programtilladelse samt tillæg hertil. Redegørelsen 

følger den skabelon, nævnet har udarbejdet for redegørelsen. 

 

Tilladelsesvilkår 

Nævnet har ved sin gennemgang af Radio24syvs public serviceredegørelse 

for 2015 konstateret, at Radio24syv ikke i sin helhed har opfyldt 

vilkårene til: 

 

• 70 minutters kulturnyheder pr. uge for så vidt angår uge 2, hvor der kun 

blev sendt 41 minutters kulturnyheder. 

• Satireprogrammer minimum 5 af ugens dage og minimum 175 minutter 

pr. uge for så vidt angår uge 2 og 24, hvor det daglige satireprogram 

udgik.  

• 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge for så vidt angår uge 2 og uge 

7, hvor det aktuelle kulturprogram AK 24syv udgik. 

• 55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet 

kl. 09.00-18.00 på 6 af ugens dage, for så vidt angår uge 2, 22, 23 samt uge 

25, hvor et enkelt eller flere debatprogrammer i disse uger udgik eller blev 

flyttet.   

• Genudsendelsesprocenten, der maksimalt må udgøre 10 procent af den 

samlede sendeflade opgjort pr. uge, oversteg 10 % i uge 27 og uge 36 pga. 

tekniske problemer samt en studieværts sygemelding en ½ time før 

udsendelse.  



 

Side 2 

På baggrund af Radio24syvs beskrivelse af overtrædelserne lægger nævnet til 

grund, at ovennævnte overtrædelser ikke er af en karakter, som kan 

begrunde, at Radio- og tv-nævnet foretager sig yderligere i den anledning. 

Radio- og tv-nævnet skal dog bemærke følgende vedrørende Radio24syvs 

public service-redegørelse for 2015: 

 

• Det er nævnets forventning hvad angår satireprogrammernes 

udsendelsesdage, at Radio24syv fremover kompenserer for forudsigelige 

ændringer i sendefladen, således at stationen sikrer, at tilladelsen også 

overholdes i en uge med f.eks. Folkemødet.    

 

• På samme vis henstiller Radio- og tv-nævnet til stationen, at tilladelsens 

krav om ”55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i 

tidsrummet kl. 09.00-18.00 på 6 af ugens dage” også gælder, når der er 

Champions League-finale mv., hvorfor stationen fremover bør søge at 

sikre tilladelsen overholdt også i en uge med Champions League-finale og 

lignende sportsarrangementer.    

 

Økonomi og regnskab  

Radio og tv-nævnet har noteret sig, at Radio24syv i public service-

redegørelsen oplyser, at indtægter fra salg af radionyheder og programmer til 

henholdsvis Pop FM, Radio Max og streaming-tjenesten ’Listen to News’ – i 

overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets afgørelse fra 2013 – er 

registreret som anden virksomhed.  

Tilbagebetaling 

Radio24syv skal ikke tilbagebetale tilskud. 

 

Samlet vurdering 

Radio24syv har samlet set givet et retvisende billede af sin programvirk-

somhed i 2015. 

 

Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at Radio24syv i 2015 i alt væsentligt 

opfylder public service-tilladelsens krav. Radio24syv har samlet set givet et 

retvisende billede af sin programvirksomhed. Radio24syv har endvidere på 

tilfredsstillende vis redegjort for tilfældene af manglende opfyldelse af 

tilladelsen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 3 

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse 

vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk 

den 31. oktober 2016.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

næstformand 

 

 

 

 

 

/Morten Stephensen 

nævnssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

Radio- og tv-nævnets udtalelse af d.d. om Radio24syvs public 

serviceredegørelse for 2015. 


