
 

 

20. december 2017 

 

Michala Stampe 

Fuldmægtig, cand.jur. 

mic@slks.dk 

 

Søren F. Jensen 

Specialkonsulent, cand.jur. 

sfj@slks.dk 

 

 

Berlingske People A/S 

Vester Farimagsgade 41 2 

1606 København V 

Att.: Adm. direktør og chefredaktør, Jørgen Ramskov 

 

 

 

 

 

 

Udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 

2016 

 

 

Kære Jørgen Ramskov 

 

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

public service-redegørelse for 2016. 

 

Redegørelsen 

Radio24syv gennemgår i public service-redegørelsen generelt de 

forpligtelser, der fremgår af stationens programtilladelse samt tillæg 

hertil. Radio- og tv-nævnets udtalelse følger overordnet set strukturen 

i tilladelsen, således at tilladelsens enkelte punkter tages i kronologisk 

rækkefølge i forhold til tilladelsen. Radio- og tv-nævnet forholder sig 

som udgangspunkt alene til de dele af tilladelsen, som Radio24syv er 

forpligtet til at redegøre for. 

 

Radio- og tv-nævnets kommentarer 

Radio- og tv-nævnet skal bemærke følgende vedrørende Radio24syvs 

public service-redegørelse for 2016: 

 

 Ved gennemgangen af Radio24syvs public service-redegørelse 

for 2016 skal nævnet bemærke, at Radio- og tv-nævnet har 

fundet det nødvendigt at indhente en lang række yderligere 

oplysninger ved efterfølgende høring af stationen. Radio- og tv-

nævnet skal bemærke, at Radio24syv fremadrettet bør sikre 

overensstemmelse mellem de givne oplysninger, samt at disse 

er afgivet korrekt. 

 

 Radio- og tv-nævnet skal endvidere bemærke, at det ikke 

fremgår helt tydeligt visse steder i redegørelsen, hvorvidt 
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kravene efter tilladelsen er opfyldt. Nævnet forventer, at der 

fremadrettet fremkommer en nærmere præcisering af 

opfyldelsen af kravene, men nævnet tager oplysningerne til 

efterretning. 

 

 Radio- og tv-nævnet har konstateret, at Radio24syv ikke 

umiddelbart har opfyldt kravet om den såkaldte radiocamp, som 

stationen i henhold til tilladelsens pkt. 31 skal afholde hver 

sommer i samarbejde med en dansk højskole. Radio- og tv-

nævnet forventer derfor, at stationen fremadrettet retter op 

herpå. 

 

I øvrigt henvises til Radio- og tv-nævnets bemærkninger til de enkelte 

punkter i udtalelsen. 

 

Tilbagebetaling 

Radio24syv skal ikke tilbagebetale tilskud. 

 

Samlet vurdering 

Radio- og tv-nævnet finder, at Radio24syvs redegørelse i 2016 i alt sin 

væsentlighed opfylder public service-tilladelsens krav. Radio24syv har 

samlet set givet et retvisende billede af sin programvirksomhed.  

 

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

redegørelse vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside www.slks.dk den 20. december 2017. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

f.  

Formand 

Caroline Heide-Jørgensen 

 

 

 

 

Bilag: Radio- og tv-nævnets udtalelse af d.d. om Radio24syvs public service-redegørelse 

for 2016 


