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Afgørelse om tilsyn med Radio Holberg
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med Radio Holberg.
Tilsynet viste, at Radio Holberg lever op til vilkårene for sin programtilladelse.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om, at Radio Holberg lever op til vilkårene i sin programtilladelse.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet udsendte høringsbrev til stationen den 14.
september 2017 og anmodede om følgende oplysninger og materiale:
Oplysninger
• Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.
• Oplysning om, hvorvidt reglerne om skjult reklame bliver
overholdt.
• Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige
udsendelser udsendt på stationen - eller oplysning om, hvem
der har produceret udsendelserne med angivelse af
udsendelsernes titel.
• 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
• Programkopier af programmer udsendt i uge 22 og 24 i 2017,
som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til.
• Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 21, 22,
23 og 24 i 2017 med klar angivelse af de enkelte programmers
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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.
Den 26. september 2017 modtog nævnet høringssvar fra Radio
Holberg, hvori stationen oplyste, at den sender i henhold til vilkårene i
stationens programtilladelse, at den overholder retningslinjerne for
skjult reklame, at samtlige udsendelser er produceret af stationen selv,
samt at stationen ikke samarbejder med andre lokalradioer.
Høringssvaret indeholdt også programoversigter over programmer
udsendt i 21, 22, 23 og 24 i 2017. Nævnet modtog samme dag de
fysiske programkopier for uge 22 og 24 i 2017 fra Radio Holberg.
Ved gennemgang af de indsendte programkopier konstaterede nævnet,
at der manglede de sidste knap 15 minutter af filen fra den 16. juni
2017 (uge 24) med programmerne ”Dagen-i-dag og Historisk
Flashback” samt ”Gæster, Interviews og Servicemeddelser (blandet
med klassisk musik)”. Desuden var programmerne indsendt i tre
tilsyneladende identiske filer. Derfor bad nævnet i en supplerende
høring af 23. oktober 2017 Radio Holberg om at oplyse årsagen til, at
disse knap 15 minutter manglede samt evt. indsende det manglende
materiale. Den 30. oktober 2017 modtog nævnet supplerende
høringssvar fra Radio Holberg, hvor stationen beklagede, at de har fået
beskåret programmet midt i udsendelsen. Samme dag modtog nævnet
en lydfil med de manglende minutter.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014,
på sit møde den 28. november 2017 behandlet sagen og skal udtale:
Efter at have gennemgået de indsendte programkopier for uge 22 og
uge 24 i 2017 og programoversigter for uge 21, 22, 23 og 24 finder
Radio- og tv-nævnet, at Radio Holberg lever op til vilkårene for sin
programtilladelse, jf. § 1, stk. 3, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnets finder, at der er overensstemmelse mellem
Radio Holbergs udøvede programvirksomhed og vilkårene i den
udstedte programtilladelse, jf. § 1, stk. 3, i lov om radio- og
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fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014,
samt vilkårene for tilskud.
Venlig hilsen
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