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Afgørelse om tilsyn med Weekendradio 

 
Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med Weekendradio. 
Tilsynet viste, at Weekendradio lever op til vilkårene for sin 

programtilladelse.  
 

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

om, at Weekendradio lever op til vilkårene i sin programtilladelse.  

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet sendte et høringsbrev til Weekendradio den 1. 

november 2016. I høringsbrevet bad nævnet Weekendradio 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 35 og uge 37 i 2016, 

som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til 
• Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 35, 36, 37 og 

38 i 2016 med klar angivelse af de enkelte programmers titel, 

Weekendradio 
 

Sendt til: elsaogjohn@gmail.com 
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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. 
 

Weekendradio indsendte rettidigt høringssvar den 14. november 2016.  
 

I stationens høringssvar manglede stationen dog at indsende 

programoversigter for programmer udsendt i uge 35, 36, 37 og 38 
2016 samt en bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige 

udsendelser udsendt på stationen – eller oplysninger om, hvem der har 
produceret udsendelserne. På denne baggrund bad nævnet den 17. 

november 2016 Weekendradio om at indsende programoversigter og 
bekræftelse. Samme dag indsendte Weekendradio fyldestgørende 

programoversigter, hvoraf det fremgik, at alle programmer var 
produceret af radioens medarbejdere.  

 
Nævnet kunne ved en gennemgang af Weekendradios programkopier 

konstatere, at stationen i en række programformater har 
lodtrækninger, hvor man kan vinde præmier som fx gavekort til 

butikker i lokalområdet. Der er desuden indslag, hvor lytterne 
opfordres til at tegne medlemskab af lytterforeningen. I den 

forbindelse kontaktede nævnet ved mail af 24. januar stationen og bad 

om en redegørelse for, om de præmier, der blev udloddet i forbindelse 
med lytterkonkurrencer mv., var forbundet med en modydelse til 

forhandlerne, eller om de var doneret vedlagsfrit til stationen. Samme 
dag oplyste Weekendradioen til nævnet, at præmierne leveredes 

vederlagsfrit til stationerne, og at der ikke var nogen form mod 
modydelse. 

 
Stationen havde desuden rettidigt forsøgt at uploade lydfiler til 

filhåndteringsprogrammet Dream Broker, men på grund af en teknisk 
begrænsning i filstørrelser hos Dream Broker blev stationen i stedet 

bedt om at indsende fysiske programkopier. Den 10. januar 2017 
havde nævnet modtaget fysiske programkopier fra Weekendradio.  

 
Dermed havde Weekendradio indsendt programkopier og 

programoversigter som udbedt.  

 
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. 255 af 20. marts 2014. Nævnet har på sit møde 
den 31. marts 2017 behandlet sagen.  
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Efter at have gennemgået de indsendte programkopier for uge 35 og 

uge 37 i 2016 og programoversigter for uge 35, 36, 37 og 38 finder 
Radio- og tv-nævnet, at Weekendradio lever op til vilkårene for sin 

tilladelse, 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 
Weekendradios udøvede programvirksomhed og vilkårene i den 

udstedte programtilladelse, jf. § 1, stk. 3, i lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, 

samt vilkårene for tilskud. 
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