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Afgørelse om tilsyn med Randers Lokal TV
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med Randers Lokal TV’s
programvirksomhed og driftstilskud.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om at påtale Randers Lokal TV’s manglende overholdelse af vilkårene i
stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt
indhold.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet udsendte høringsbrev til stationen den 5.
december 2016 og anmodede om følgende oplysninger og materiale:
Oplysninger
• Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.
• Redegørelse for hvorledes Randers Lokal TV’s programvirksomhed i
uge 45 og 47 i 2016 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i
bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1. Det fremgår af §
11, at:
”Stk. 1. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet.
Programmerne skal således produceres af tilladelseshaveren i eller af
personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Radio- og tv-nævnet kan
for programkategorier som ikke er nævnt i § 14, nr. 2, se bort fra kravet i
2. pkt., for op til 10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller
programbudget.
Stk. 2. Programmerne skal produceres til befolkningen i tilladelsesområdet.
Stk. 3. Udover betingelserne i stk. 1 og 2 skal 80 pct. af programmerne
tillige handle om eller være med personer fra tilladelsesområdet samt de
umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder (samt Sydslesvig for region
Syd og Skåne for region Hovedstaden og region Bornholm).”
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•

Oplysninger om programmer, som er udsendt i 2016, er optaget
uden for tilladelsesområdet, med angivelse af de enkelte
programmers titler, sendetidspunkt, varighed samt medvirkende.

Materiale
• Programkopier af programmer udsendt i uge 45 og uge 47 i 2016,
som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til
• Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 45, 46, 47 og
48 i 2016 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 10. december 2016 modtog nævnet fyldestgørende høringssvar,
herunder programkopier, fra Randers Lokal TV.
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 27. januar 2017 behandlet sagen.
Det følger af nævnets praksis for fortolkning af § 11, stk. 3, om lokalt
indhold, i bekendtgørelsen om MUX 1, og det fremgår af vejledningen
for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1, at 80 pct. af
programmerne skal handle om tilladelsesområdet, samt de
tilgrænsende områder, og at 80 pct. af programmerne skal være med
personer fra tilladelsesområdet. Udgangspunktet er således, at 80 pct.
af programvirksomheden skal være lokalt indhold.
Ved udbuddet af programtilladelser i MUX 1 tilbød Randers Lokal TV
imidlertid at udsende 100 pct. lokalt indhold. Derfor fremgår det af
Randers Lokal TV’s programtilladelse, at foreningen skal sende 120
minutter, som består af lokalt indhold per uge. Dette medfører, at 100
pct. af Randers Lokal TV’s programvirksomhed, herunder to timers
førstegangsudsendelse per uge, skal være lokalt indhold.
Programmerne ”Welcome to my world – Terry Blackwood” og ”Stig
Ulrichsen fortæller om Anker Jørgensen” i uge 45 i 2016 handler om
henholdsvis Terry Blackwood, som er en del af bandet The Imperials,
og tidligere statsminister Anker Jørgensen. Nævnet finder, at emnerne
er af almen og generel interesse, og at programmerne ikke har
fornøden tilknytning til tilladelsesområdet, selvom der vises et kort klip
fra en koncert med The Imperials på Graceland i Randers og selvom
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Anker Jørgensens hustru og matematiklærer ifølge programmet begge
er fra Randers Lokal TV’s tilladelsesområde.
Nævnet påtaler Randers Lokal TV’s overtrædelse af vilkårene om lokalt
indhold, som fremgår af foreningens programtilladelse, jf. § 11, stk. 2
og 3, og § 26 i bekendtgørelsen om MUX 1.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
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programmer med lokalt indhold i programmerne ”Welcome to my
world – Terry Blackwood” og ”Stig Ulrichsen fortæller om Anker
Jørgensen” udsendt i uge 45 i 2016, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 145
af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1.
Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at
nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
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