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Afgørelse om tilsyn med Foreningen MV TV (MidtJysk 

Lokal TV) 

 

Sammendrag  
Radio- og tv-nævnet har på baggrund af en henvendelse af egen drift 
indledt et tilsyn med Foreningen MV TV for at klarlægge, om 

foreningen i perioden 18. september 2017 til 7. juni 2018 har udsendt 
de påkrævede antal ugentlige førstegangsudsendelser i MUX 1 og i 

øvrigt har overholdt programtilladelsens vilkår.  

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse 

om, at Foreningen MV TV ikke på tilfredsstillende vis har meddelt 

Radio- og tv-nævnet de oplysninger, som nævnet havde bedt om, 

hvilket påtales. Nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at der 

udstedes et tilbagebetalingskrav på 364.368 kr. til Foreningen MV TV 

for manglende førstegangsudsendelser i perioden 18. september 2017 

til 7. juni 2018.  

 

Sagens oplysninger 
Radio- og tv-nævnet indledte tilsyn med Foreningen MV TV ved 

høringsbrev af 7. juni 2018, hvor nævnet udbad sig følgende 
oplysninger og materiale:  

 

Oplysninger  
• Oplysning om hvorvidt Foreningen MV TV har sendt i henhold til 

programvilkårene i perioden 18. september 2017 til 7. juni 
2018, samt om der aktuelt sendes i henhold til 

programvilkårene i stationens programtilladelse. 
• En redegørelse for, hvorfor der evt. ikke er udsendt 

programmer i henhold til stationens programtilladelse i 
ovenstående periode samt en nærmere angivelse af, i hvilken 

periode eller hvilke perioder foreningen ikke har udsendt 
programmer.  

Foreningen MV TV 
 

Sendt til: mathias@midtvesttv.dk 
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• Eventuelt yderligere bemærkninger, som sagen måtte give 

anledning til.   
 

Materiale 
• Programoversigter for alle programmer udsendt i perioden 18. 

september 2017 til 7. juni 2018 med klar angivelse af de 
enkelte programmers titel, sendetidspunkt, varighed, og om det 

er en førstegangsudsendelse, genudsendelse eller som en del af 

øvrig sendetid. 
 

Den 8. juni 2018 modtog nævnet høringssvar fra Foreningen MV TV, 
hvor af det fremgik, at foreningen vedkendte sig, at den havde haft 

problemer med at sende det påkrævede antal førstegangsudsendelser, 
men at stationslederen havde fået oplyst af Slots- og Kulturstyrelsen, 

at foreningen ville blive trukket i tilskud for de manglende udsendelser. 
Det fremgik endvidere af høringssvaret, at der var brugt minimalt af 

tilskuddet, og at det derfor vil være muligt for stationen at 
tilbagebetale tilskud svarende til de programmer, der ikke var 

produceret.  
 

Høringssvaret var vedhæftet detaljerede programoversigter for 
perioden 18. september 2017 til 7. juni 2018 (uge 38 i 2017 til uge 23 

i 2018) samt en opgørelse, der viste, at stationen mangler at udsende 

førstegangsudsendelser svarende til et driftstilskud på 337.218 kr.  
 

Nævnets gennemgang af Foreningen MV TV’s indsendte 
høringsmateriale viste, at i alle de uger, hvor stationen i 

programoversigterne med grønt havde markeret et program som 
førstegangsudsendelse, havde programmet ifølge samme 

programoversigt været sendt tidligere. Derfor blev Foreningen MV TV i 
høring af 21. juni 2018 bedt om at redegøre for dette og evt. 

fremsende nye programoversigter. Desuden blev Foreningen MV TV 
bedt om at oplyse nærmere om kontakten med Slots- og 

Kulturstyrelsen.  
 

I høringssvar af 21. juni 2018 oplyste stationslederen, at der var en 
gennemgående fejl i programoversigterne ift. markeringen af 

førstegangsudsendelser, hvilket stationen beklagede. Derfor 

fremsendtes en oversigt over den faste fordeling mellem 
førstegangsudsendelser, genudsendelser og øvrig tid hen over ugen. 

Stationslederen oplyste desuden nærmere om kontakten med Slots- og 
Kulturstyrelsen.  

 
Da den fremsendte oversigt over den faste ugentlige fordeling mellem 

førstegangsudsendelser, genudsendelser og øvrig tid efter nævnets 
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vurdering ikke skabte den fornødne klarhed over, hvilke programmer 

der var førstegangsudsendelser, bad nævnet den 26. juni 2018 
Foreningen MV TV om at fremsende korrekte programoversigter for 

perioden 18. september 2017 til 7. juni 2018. Det blev samtidig oplyst 
til Foreningen MV TV, at disse programoversigter ville blive betragtet 

som endelige.  
 

Den 2. juli 2018 modtog nævnet supplerende høringssvar fra 

Foreningen MV TV. Høringssvaret var vedhæftet nye 
programoversigter for perioden 18. september 2017 til 7. juni 2018 

samt en opgørelse, der viste, at stationen manglede at udsende 
førstegangsudsendelser svarende til et driftstilskud på 337.218 kr. i 

perioden.   
 

For at afdække, om den oplyste programvirksomhed reelt havde 
fundet sted, bad nævnet i mail af 5. juli 2018 Foreningen MV TV om at 

indsende programkopier af fire af nævnet udvalgte programmer af 
hver en halv times varighed fra perioden fra 18. september 2018 til 7. 

juni 2018. Desuden blev Foreningen MV TV bedt om på kort form for 
hvert program at oplyse, hvornår programmet var optaget, og hvem 

der medvirkede. Den 21. august 2018 modtog nævnet de udbedte 
programkopier samt oplysninger om, hvornår programmet var optaget, 

og hvem der medvirkede. Dermed havde Foreningen MV TV indsendt 

de udbedte oplysninger og det udbedte materiale.  

    

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med programvirksomheden i 

henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018. Nævnet har behandlet 

sagen. 

 
Nævnet skal indledningsvist bemærke, at de indsendte programkopier 

for fire førstegangsudsendelser fordelt hen over perioden 18. 
september 2017 til 7. juni 2018 er gennemset, og at der ikke i disse 

programmer var indikationer på, at de skulle have været sendt på 
andre tidspunkter end det, der fremgår af programoversigterne. Der er 

desuden ikke konstateret overtrædelser af programvilkår i disse 
programmer (manglende lokalt indhold, skjult reklame mv.).  

 
Nævnet vurderer således, at det kan lægges til grund, at Foreningen 

MV TV har udøvet programvirksomhed i perioden 18. september 2017 
til 7. juni 2018, og at denne programvirksomhed afspejles i de sidst 

indsendte programoversigter.  
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Mangelfuld dokumentation for udsendte programmer  

Der fremgår følgende af MUX 1-bekendtgørelsens § 26 vedrørende 
tilladelseshaveres pligt til at give Radio- og tv-nævnet de oplysninger, 

nævnet beder om:   
 
§ 26. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 4, i 

lov om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele nævnet de 

oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som 
forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne 
oplysninger m.v. 
 

Som beskrevet oven for, konstaterede nævnet, at alle de programmer, 

der i de først indsendte programoversigter var markeret som 
førstegangsudsendelser, ifølge samme programoversigter havde været 

sendt før. Foreningen MV TV erkendte efterfølgende, at der var en 
grundlæggende fejl i disse programoversigter og indsendte 

efterfølgende en oversigt over den faste fordeling mellem 
førstegangsudsendelser, genudsendelser og øvrig tid hen over ugen. 

Nævnet konstaterede her, at de programmer, som denne generiske 
oversigt henviste til som førstegangsudsendelser, stadig, ifølge de 

detaljerede programoversigter, havde været vist før. Derfor bad 
nævnet Foreningen MV TV om at fremsende korrekte 

programoversigter for perioden 18. september 2017 til 7. juni 2018. 
Det blev samtidig oplyst, at disse programoversigter ville blive 

betragtet som endelige fra stationens side. Efterfølgende modtog 
nævnet nye programoversigter for perioden 18. september 2017 til 7. 

juni 2018. 
 

Nævnet påtaler på baggrund af ovenstående, at Foreningen MV TV 

ikke på tilfredsstillende vis har levet op til sin forpligtelse til at meddele 
nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter mv., som forlangtes 

af nævnet, jf. MUX 1-bekendtgørelsens § 26, ved i to omgange at have 
indsendt programoversigter, som stationen selv efterfølgende har 

erkendt ikke var korrekte.      
 

Manglende udsendelse af førstegangsudsendelser 
Det fremgår af § 12, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen, at indehavere af 

tilladelse til udøvelse af programvirksomhed som minimum skal 
udsende 10 timers programvirksomhed hver uge. De 10 ugentlige 

timer skal bestå af to timers egenproduceret førstegangsudsendelser 
samt genudsendelser heraf.  

 
Det fremgår tillige af § 34 i MUX 1-bekendtgørelsen, at afgivne tilsagn 

i henhold til § 92 a, stk. 3, i radio- og fjernsynsloven, bortfalder og kan 

kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne 
for tilskud eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.  
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Nævnet besluttede på sit møde den 26. november 2015, at 
tilbagebetalingskrav i MUX 1-ordningen skulle beregnes på baggrund 

af, at det årlige tilskud ydes til produktion af 100 timers 
førstegangsudsendelser årligt (to timer om ugen i 50 uger), således at 

1/100-del af tilskuddet kræves tilbagebetalt per manglende times 
førstegangsudsendt program.  

 

Nævnet har gennemgået de indsendte programoversigter med henblik 
på at konstatere, hvor mange timers førstegangsudsendelser 

Foreningen MV TV mangler at udsende i perioden 18. september 2017 
til 7. juni 2018. I 38 uger skal der i alt udsendes 76 timers 

førstegangsudsendelser.  
 

Det fremgår af Foreningen MV TV’s høringssvar af 2. juli 2018, at 
stationen i de 38 uger, som tilsynet omfatter, har udsendt 59 

programmer af en halv times varighed, svarende til 29,5 times 
førstegangsudsendelser. Nævnet har identificeret og gennemgået de 

29,5 times førstegangsudsendelser i programoversigterne for at 
konstatere, om disse programmer rent faktisk er 

førstegangsudsendelser, eller om de ifølge samme programoversigter 
har været sendt tidligere. Gennemgangen viste, at programmerne 

”HHH Børnenes Nørklehjørne” og HO Pileflet fra uge 21 i 2018 havde 

været førstegangsudsendelser i henholdsvis uge 20 og uge 10, hvorfor 
de ikke kan tælles med som førstegangsudsendelser.   

 
Nævnets optælling viser således, at Foreningen MV TV kun har udsendt 

28,5 times førstegangsudsendelser i perioden ud af de påkrævede 76 
timer. Der mangler altså i alt at blive udsendt 47,5 timers 

førstegangsudsendelse i perioden.  
 

Nedenstående tabel viser de manglende førstegangsudsendelser og 
den deraf følgende tilbagebetaling af driftsstøtte.  

 

År  Manglende 

førstegangs-

udsendelser 

(timer) 

Årligt 

driftstil-

skud (kr.) 

Årligt 

driftstilskud 

pr. times 

førstegangs-

udsendelse 

(kr.) 

Tilbagebe-

taling (kr.) 

2017 (uge 
38-52) 

19 760.228 7.602,28 144,443,32 

2018 (uge 

1-23) 
28,5 771.666 7.716,66 219.924,81 

I alt  47,5   364.368,13 
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På denne baggrund finder nævnet, at Foreningen MV TV ikke i 
perioden 18. september 2017 til 7. juni 2018 har overholdt § 12, stk. 

1, i MUX 1-bekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at indehavere af 
tilladelse til udøvelse af programvirksomhed som minimum skal 

udsende 10 timers programvirksomhed hver uge. De 10 ugentlige 
timer skal bestå af to timers egenproduceret førstegangsudsendelser 

samt genudsendelser heraf.  

 
Derfor kan der udstedes et tilbagebetalingskrav til Foreningen MV TV 

på baggrund af disse manglende førstegangsudsendelser, jf. § 92 a, 
stk. 3, i radio- og fjernsynsloven. Der er i alt tale om 47,5 timers 

manglende førstegangsudsendelser, som samlet udgør et 
tilbagebetalingskrav på 364.368.13 kr. 

 
Da Foreningen MV TV’s 2. rate for driftstilskud for 2018 på 321.527 kr. 

endnu ikke er udbetalt, vil tilbagebetalingskravet på 364.368,13 kr. 
først blive modregnet i 2. rate, inden foreningen vil modtage et 

tilbagebetalingskrav på resten af det skyldige beløb.   

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 
Radio- og tv-nævnet påtaler, at Foreningen MV TV foreningen ikke på 

tilfredsstillende vis har meddelt nævnet de oplysninger, som nævnet 
har bedt om i medfør af § MUX 1-bekendtgørelsens § 26, ved i to 

omgange at have indsendt programoversigter, som stationen selv 

efterfølgende har erkendt ikke var korrekte, jf. MUX 1-
bekendtgørelsens § 25.      

 

Radio- og tv-nævnet udsteder, jf. § 92 a, stk. 3, i radio- og 

fjernsynsloven, om tilbagebetaling af 364.368,13 kr. fra Foreningen 

MV TV på baggrund af manglende overholdelse af kravet om antal 

ugentlige førstegangsudsendelser i MUX 1-bekendtgørelsens § 12, stk. 

1. Der er i alt tale om 47,5 timers manglende førstegangsudsendelser i 

perioden 18. september 2017 til 7. juni 2018.  

 

Tilbagebetalingskravet vil indledningsvist blive modregnet i 2. rate af 

Foreningen MV TV’s driftstilskud for 2018, inden foreningen vil 

modtage et tilbagebetalingskrav på resten af det skyldige beløb.  

 



Side 7 

  

 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af program- eller 

tilskudsvilkår kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen 

midlertidigt eller endeligt.     

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
 

Anne Kristine Axelsson 
Konst. formand 


