26. oktober 2018

Arkens Radio

Radio- og tv-nævnet

Sendt til: bent.larsen@esenet.dk

Grace Bondebjerg Suhadi
Specialkonsulent, cand.jur.
gns@slks.dk
www.slks.dk

Afgørelse om tilsyn med Arkens Radio
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført
programvirksomhed og driftstilskud.

tilsyn

med

Arkens

Radios

Tilsynet
viste,
at
Arkens
Radio
ikke
har
udnyttet
sin
minimumssendetid, idet der siden august 2017 er udsendt 2,5 timer
for lidt per uge i strid med § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2.
december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (herefter ”
bekendtgørelsen”). Derudover anmodede Arkens Radio om at få
ændret sin programtilladelse, således at minimumssendetiden blev
nedjusteret fra 24 timer til 21,5 timer per uge.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om, at påtale Arkens Radios manglende udnyttelse af sin
minimumssendetid i perioden august 2017 frem til dags dato, jf. § 21 i
bekendtgørelsen. Derudover imødekommer nævnet, jf. § 10, stk. 3, i
bekendtgørelsen, Arkens Radios anmodning om ændring af
minimumssendetiden, således at denne nedjusteres fra 24 timer til
21,5 timer per uge fra dags dato.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet indledte stikprøvetilsyn med Arkens Radio ved
høringsbrev af 4. september 2018, hvor nævnet udbad sig følgende
oplysninger og materiale:
Oplysninger
• Bekræftelse på, at der sendes i henhold til vilkårene i stations
programtilladelse.
•

Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige
udsendelser udsendt på stationen – eller om oplysning om,
hvem der har produceret udsendelserne med angivelse af
udsendelsernes titel.
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•

Oplysning om hvorvidt stationen samarbejder med øvrige
stationer samt en beskrivelse af samarbejdet, herunder
oplysning om, hvorvidt udsendelser udsendt på stationen tillige
er blevet udsendt på andre stationer – og i så fald oplysning
om, hvilke stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes
titel og sendetidspunkt.

Materiale
• Fysiske programkopier af programmer udsendt i uge 34 i 2018,
som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til (op til 15 timer).
•

Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 31, 32,
33 og 34 i 2018 med klar angivelse af de enkelte programmers
titel, sendetidspunkt, varighed samt oplysninger om, der ydes
driftstilskud til de enkelte programmer, dvs. op til 15 timers
selvstændig egenproduktion per uge, eller om disse er
genudsendelser. Der kan maksimalt angives 15 timers
tilskudsberettigede timer per uge. Det oplyses desuden
fremgå af programoversigterne, hvilke programmer der udgør
det lokale indhold, som stationen har forpligtet sig til at
udsende.

Den 12. og 14. september 2018 modtog nævnet høringssvar fra
Arkens Radio, hvori foreningen bekræftede, at stationen sender i
henhold til vilkårene i programtilladelsen, at stationen har produceret
samtlige programmer, og ikke samarbejder med øvrige stationer.
Derudover modtog nævnet de udbedte programkopier samt
programoversigter. Stationen oplyste, at de tilskudsberettigede
programmer i den medsendte programoversigt var markeret med rødt
og at alle udsendelser varede 30 minutter med undtagelse af fredag
aften, hvor stationen udsendte programmer fra kl. 18-23.
Stationen oplyste, at det lokale indhold bestod af 20 minutter udsendt
mandag kl. 9.30 i et program med titlen ”Esbjerg-historier”, 20
minutter udsendt søndag kl. 19 i et program med titlen ”Esbjerg
lokalt”, og at de sidste 20 minutter blev udsendt i løbet af fredag aften
Efter at have gennemgået stationens høringssvar, herunder
programoversigt, konstaterede nævnet, at to af programmerne var
angivet med titlerne ”?”, og at stationens ugentlige sendetid var 21,5
timer og ikke 24 timer, som angivet i stationens programtilladelse.
På denne baggrund bad nævnet i en supplerende høring af 21.
september 2018 om følgende:
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•

Oplysninger om, hvornår stationen har udsendt 20 minutters lokalt
indhold i løbet af fredag den 24. august 2018 i tidsrummet kl. 1823?

•

Programtitlerne på de to programmer i uge 32 i 2018, som er
angivet med ”?”

•

Stationens bemærkninger til, at stationen udsender 21,5 timer om
ugen og ikke 24 timer per uge.

Den 23. september 2018 modtog nævnet høringssvar fra stationen.
Stationen oplyste, at:
•

Det lokale indhold blev udsendt mellem kl. 18.20-19.15 fredag den
24. august 2018.

•

Programtitlerne ”?” udsendt i uge 32 i 2018 var dele af en
programserie, som havde fået en ny vært med et andet indhold, og
at titlen endnu var ikke fastlagt, da programoversigten skulle på
hjemmesiden,

men

at

stationen

siden

havde

drøftet

titlen

”Strøtanker”.
•

Det havde været svært for Arkens Radio at få de 2,5 timer fyldt ud
på grund af mangel på medarbejdere, hvorfor stationen havde
aftalt med Bauer Media, som også har tilladelse til sendenettet, at
denne kunne sende Radio Soft i de resterende 2,5 timer per uge.

Den 24. september 2018 sendte nævnet endnu en høring og udbad sig
oplysninger om, hvor længe Arkens Radio havde udsendt 21,5 timer
per uge. Samtidig hørte nævnet Arkens Radio, om denne ønskede at
ændre sin programtilladelse, således at der fremover kun skulle sendes
21,5 timer per uge i stedet for 24 timer per uge.
Den 25. september 2018 oplyste Arkens Radio, at stationen havde
udsendt 21,5 timer per uge siden august 2017. Derudover oplyste
stationen, at stationen ønskede at ændre sin programtilladelse til kun
at sende 21,5 timer per uge.
Den 8. oktober 2018 oplyste Arkens Radio, at stationen fortsat
ønskede at sende programmer indenfor de samme programkategorier
med følgende fordeling:
•

Nyheder 30 minutter

•

Kultur 540 minutter

•

Musik 300 minutter

•

Andet 420 minutter
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Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med programvirksomheden i
henhold til § 42, nr. 1, i radio- og fjernsynsloven. Nævnet har på sit
møde den 25. oktober 2018 behandlet sagen.
Udsendelse af for få timer
Det fremgår af § 9, stk. 1, i bekendtgørelsen, at der i forbindelse med
udstedelse af tilladelse tildeles ansøger en minimumssendetid, som
tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte. Derudover fremgår det af §
10, stk. 5, i bekendtgørelsen, at tilladelseshaver er forpligtet til at
udnytte programtilladelsen, og at tildelte sendemuligheder ikke må
være helt eller delvist ubenyttede.
Nævnet konstaterer, at Arkens Radio har udsendt for få timer per uge,
da stationen har udsendt 21,5 timer siden august 2017 i stedet for 24
timer per uge.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 21, at Radio- og tv-nævnet i
henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, påtaler
overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for
programtilladelser og kan inddrage tilladelsen i medfør af § 42, nr. 4,
jf. lovens § 50, stk. 1 og § 51.
På denne baggrund påtaler nævnet Arkens Radio manglende
udnyttelse af sin minimumssendetid, jf. § 21 i bekendtgørelsen.
Ændring af programtilladelse
Ved
udbuddet
af
programtilladelser
til
ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed tilbød Arkens Radio at udsende 24 timer per uge.
Det fremgår således af Arkens Radios programtilladelse, at stationen
skal sende 24 timer per uge.
Den ønskede ændring af programvirksomheden, således at der kun
udsendes 21,5 timer per uge i stedet for 24 timer kan kun ske med
nævnets godkendelse, jf. § 10, stk. 3, i bekendtgørelsen.
Det fremgår af § 18, stk. 1, i bekendtgørelsen, at nævnet i forbindelse
med behandling af ansøgninger om tilladelser skulle søge at sikre det
enkelte tilladelsesområde en samlet programvirksomhed af alsidig
karakter i relation til eksempelvis emner, målgrupper og geografisk
fokusområde inden for tilladelsesområdet.
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Det skal bemærkes, at der ikke har været konkurrence om
programtilladelse i sendenettet Esbjerg-Fanø 2, som Arkens Radio har
programtilladelse til. Arkens Radio var den eneste ansøger og blev
tildelt alle de udbudte sendetimer, dvs. 24 timer per uge.
For så vidt angår udbuddet afholdt i 2017 over programtilladelse til
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed forrykker en nedsat ugentlig
sendetid ikke de oplysninger, som var væsentlige for nævnets
alsidighedsvurdering i sendenettet ved tildeling af tilladelser.
For så vidt angår genudbuddet i 2018 af ledige sendemuligheder til
udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed blev der ikke udbudt
sendetid i sendenettet Esbjerg-Fanø 2, da denne formelt set ikke var
ledig. Nævnet finder det tvivlsomt om en ny udefrakommende station
vil være interesseret i at sende 2,5 timer per uge.
Bauer Media udsender Radio Soft i resten af sendetiden og er tildelt
144 timer per uge. Derudover skal det bemærkes, at der ikke har
været udvist interesse fra øvrige aktører til sendenettet.
På denne baggrund imødekommer nævnet, jf. § 10, stk. 3, i
bekendtgørelsen, Arkens Radios anmodning om ændring af
programtilladelse således, at den ugentlige sendetid nedjusteres fra 24
timer per uge til 21,5 timer per uge.
Det skal i denne forbindelse understreges, at sendetiden på 2,5 timer
per uge ikke overdrages til Bauer Media, men herefter er ledig og ved
fremtidige udbud forsat vil være afsat til udøvelse af ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler Arkens Radios manglende udnyttelse af
sin minimumssendetid i perioden august 2017 og frem, jf. § 21 i
bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan
medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller
endeligt.
Derudover imødekommer nævnet Arkens Radios
ændring
af
programtilladelsen,
således
minimumssendetid per uge nedjusteres og fra dags
timer, jf. § 10, stk. 3, i bekendtgørelsen om

anmodning om
at
stationens
dato udgør 21,5
ikkekommerciel
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lokalradiovirksomhed.
Arkens
programtilladelse tilsendt.
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