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Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public 

service-redegørelse for 2018 

 

Kære Jørgen Ramskov 

 

Radio- og tv-nævnet har nu gennemgået Radio24syvs public service-

redegørelse for 2018 og fremsender hermed sin udtalelse herom. 

 

Radio24syv har i public service-redegørelsen gennemgået de 

forpligtelser, der fremgår af stationens programtilladelse samt tillæg 

hertil.  

 

Radio- og tv-nævnets udtalelse følger overordnet set strukturen i 

tilladelsen, således at tilladelsens enkelte punkter behandles i 

kronologisk rækkefølge i forhold til tilladelsen. Radio- og tv-nævnet har 

som udgangspunkt alene forholdt sig til de dele af tilladelsen, som 

Radio24syv er forpligtet til at redegøre for. 

 

Radio- og tv-nævnets bemærkninger 

Radio- og tv-nævnet finder, at Radio24syvs redegørelse i 2018 i alt sin 

væsentlighed opfylder public service-tilladelsens krav. 

 

Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at Radio24syv for så vidt angår 

punkt 3.5. Kulturnyheder, 3.8. Debatprogrammer, 3.11. Nyheds- og 

aktualitetsredaktion og 3.12. Genudsendelser ikke har opfyldt de stillede 

krav herom i alle de krævede uger i 2018. Dog har Nævnet taget 

Radio24syv redegørelse herfor til efterretning og finder samlet, at de 

pågældende krav er opfyldt.  

 

Der henvises i øvrigt til Radio- og tv-nævnets bemærkninger til de 

enkelte punkter i udtalelsen.  

 

Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at Radio24syvs public service-

redegørelse har givet et retvisende billede af programvirksomheden for 

2018. Radio24syv har endvidere på tilfredsstillende vis redegjort for 
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tilfældene af manglende opfyldelse af bekendtgørelsen og tilladelsen. 

Radio- og tv-nævnet finder derfor, at redegørelsen kan godkendes. 

 

Tilbagebetaling 

Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at der for 2018 skal foretages claw 

back, jf. det oplyste under afsnit 13 i Radio24syvs public service-

redegørelse.  

 

Radio24syv har i public service-redegørelsen oplyst, at afkastet på den 

investerede kapital ligger over niveauet for rimelig fortjeneste og udgør 

5,13 pct., hvilket medfører en claw back på 0,13 pct. 

 

Såfremt den investerede kapital primo 2018 (kr. 19.440.000) og årets 

resultat (kr. 999.000) samt det mulige afkast ud fra niveau for rimelig 

fortjeneste (5 procent af 19.440.000 = 972.000) lægges til grund, vil 

claw back udgøre kr. 27.000, som Radio24syv skal tilbagebetale. 

 

Nævnet vil snarest fremsætte et tilbagebetalingskrav. 

 

Samlet vurdering 

Radio- og tv-nævnet finder, at Radio24syvs public service-redegørelse i 

2018 opfylder public service-tilladelsens krav. Radio24syv har samlet set 

givet et retvisende billede af sin programvirksomhed.  

 

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-

redegørelse vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside den mandag den 2. december 2019. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Bilag 1 til Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public 

service-redegørelse for 2018 
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