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Afgørelse vedrørende klage over programmet ”Riskærs 

fredagsbar” sendt på Radio24syv 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har den 22. februar 2019 modtaget en klage over 

programmet ”Riskærs Fredagsbar”, som klager mener er i strid med § 

10 i lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed (radio- og fjernsynsloven). 

 

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

at udsendelsen af programmerne ”Riskærs Fredagsbar” med Klaus 

Riskær Pedersen som vært ikke udgør en overtrædelse af radio- og 

fjernsynslovens § 10. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet har den 22. februar 2019 modtaget en klage 

vedrørende programmet ”Riskærs Fredagsbar” sendt på Radio24syv. 

 

Klager anfører, at programmerne er i strid med radio- og fjernsynslovens 

§ 10, herunder kravet om, at der ved informationsformidlingen skal 

lægges vægt på saglighed og upartiskhed. 

 

Klager anfører, at det forhold at Klaus Riskær Pedersen er godkendt som 

folketingskandidat for sit eget parti, Klaus Riskær Pedersen, gør 

programmet partisk og dermed i strid med radio- og fjernsynslovens § 

10. 

 

Høringssvar fra Radio24syv 

Radio24syv har i høringssvar af den 10. april 2019 anført, at Radio24syv, 

som en del af sin sendetilladelse, skal beskæftige værter med markante 

holdninger og værdier. Der optræder derfor en lang række værter i 

radioens debatprogrammer, som tydeligt udtrykker deres egne 

holdninger til tidens aktuelle spørgsmål. 

 

Radio24syv oplyser, at det indgår som en klar præmis i de pågældende 

programmer, at værterne ikke kun skal drøfte emnerne med politiske 

meningsfæller, men også med deltagere, der har divergerende 
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synspunkter, så der opstår debat. Radio24syv oplyser, at man ved 

programlægningen sikrer, at radioen har værter med forskellige 

holdninger og værdier ansat. 

 

Radio24syv opfatter ikke, at kravet om upartiskhed kan gøres gældende 

for det enkelte indslag og/eller det enkelte program, men henfører til 

den samlede public service-virksomhed for radioen.  

 

Radio24syv oplyser, at programmet ”Riskærs fredagsbar” er et livesendt 

debatprogram, som udsendes hver fredag mellem kl. 10.05 og 12. 

Programmet er en videreudvikling af et debatprogram fra Radio24syvs 

sommersendeplan 2018 kaldet ”Riskærs revolution”, og programmet er 

udelukkende baseret på debat mellem værten, Klaus Riskær Pedersen 

og lytterne, der enten ringer eller skriver ind. Emnerne varierer således 

alt efter, hvad lytterne ønsker at drøfte. 

 

Radio24syv oplyser, at det indgår som en del af programmet, at Klaus 

Riskær Pedersen kan og skal give udtryk for sine holdninger i debatten 

med lytterne, hvilket også indebærer, at der diskuteres politiske emner. 

 

Radio24syv oplyser, at i forbindelse med Klaus Riskær Pedersens 

indsamling af vælgererklæringer og senere godkendelse som 

opstillingsberettiget parti til Folketingsvalget, har Radio24syvs 

programchefer drøftet, hvordan programmet kunne blive videreført, 

således at det fortsat er et lytterbaseret debatprogram, men uden at det 

fremstår som en platform for Klaus Riskær Pedersens politiske parti. 

 

Det er Radio24syvs opfattelse, at dét, at en vært er politiker eller har 

politiske synspunkter, som vedkommende deler med lytterne eller andre 

deltagere i debatprogrammerne, ikke i sig selv kan udelukke den 

pågældende fra at være vært på Radio24syv. 

 

Radio24syv oplyser, at Radio24syv i sin nuværende programplan har en 

lang række valgte eller opstillingsberettigede politikere med forskellige 

politiske holdninger og værdier som værter på forskellige programmer 

på Radio24syv herunder Klaus Riskær Pedersen. 

 

Radio24syv vedkender, at der i ”Riskærs Fredagsbar” diskuteres 

politiske emner, men at man er opmærksomme på, at ingen af radioens 

programmer fremstår som platform for bestemte politiske partier, men 

er åbne debatprogrammer, som også handler om politiske emner.  

 

Endvidere oplyses det, at Klaus Riskær Pedersen og andre valgte eller 

opstillingsberettigede værter på Radio24syv stopper omgående, når 
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Folketingsvalget udskrives. Der gælder en tre ugers karensperiode i 

forhold til valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 44, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 

248 af 16. marts 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og 

fjernsynsloven) på sit møde den 29. april 2019 behandlet sagen og skal 

udtale følgende: 

 

Det følger af pkt. 6 i tilladelse af den 10. maj 2011 til 

programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal til 

Berlingske People A/S (FM4-tilladelsen), at tilladelseshavers 

programvirksomhed skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den 

til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov herunder § 10 om public 

service, og de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat efter loven. 

 

Det fremgår af radio- og fjernsynslovens § 10, at tilladelseshaver til FM4 

sammen med de øvrige public service-kanaler skal sikre den danske 

befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester. Der skal i 

udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 

programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til 

informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der 

lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal 

sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. 

Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. 

Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af 

kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden 

af kulturinteresser i det danske samfund. 

 

Af pkt. 24 i FM4-tilladelsen fremgår, at der hver dag mellem kl. 06 og 18 

vil være flere programmer med markante værter med holdning/værdier, 

idet tilladelseshaver har givet tilsagn om udsendelse af et eller flere 

programmer (dog ikke nyhedsprogrammer) med værter, som har klart 

deklarerede holdninger/værdier. Herved forstås værter, der fremfører 

egne holdninger og værdier i modsætning til den klassiske neutrale 

journalistrolle. 

 

Det fremgår af tillægsaftale af 9. september 2010 til den mediepolitiske 

aftale for 2011-2014 om valg af programprofil for den fjerde 

landsdækkende FM, at hensigten med udbuddet i 2011 af FM4 var at 

skabe en bredt appellerende og nyskabende nyheds- og taleradio, der 

blander nyheder, aktualitet, kultur og debat med journalistisk og 

formidlingsmæssig kvalitet, nye fortælleformer og programgenrer, hvori 



 

 

Side 4 

der stilles særlige krav om markante værter, høj grad af 

lytterinddragelse, satire og en bred repræsentation af musikgenrer. 

 

På baggrund heraf er det Nævnets vurdering, at Radio24syvs anvendelse 

af værter med markante holdninger og værdier udgør en central del af 

Radio24syvs kanalprofil. 

 

”Riskærs Fredagsbar” er ud fra det oplyste et livesendt debatprogram, 

hvor programmet generes af, at lyttere kan ringe ind og stille spørgsmål 

til Klaus Riskær Pedersen om både stort og småt. Det er Radio- og tv-

nævnets vurdering, at et debatprogram pr. definition altid vil indeholde 

enkeltpersoners meninger og holdninger, idet debatprogrammer netop 

baseres på meningsudvekslinger mellem personer med forskellige 

holdninger til et givent emne. 

 

Det er på baggrund af ovenstående Nævnets samlede vurdering, at 

anvendelsen af værter med politiske holdninger og værdier på 

Radio24syv ikke i sig selv kan medføre, at kanalen overtræder sine 

public service-forpligtelser efter radio- og fjernsynslovens § 10.  

 

Nævnet finder derfor ikke, at udsendelsen af programmerne ”Riskærs 

Fredagsbar” med Klaus Riskær Pedersen som vært udgør en 

overtrædelse af radio- og fjernsynslovens § 10. 

 

Nævnet skal slutteligt bemærke, at det generelt ligger uden for Radio- 

og tv-nævnets kompetenceområde at træffe afgørelse om de 

redaktionelle beslutninger vedrørende indholdet af konkrete 

programmer, der er sendt på Radio24syv. 

 

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

 

AFGØRELSE 

 

Udsendelsen af programmerne ”Riskærs Fredagsbar” med Klaus Riskær 

Pedersen som vært udgør ikke en overtrædelse af radio- og 

fjernsynslovens § 10. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Anne Kristine Axelsson 

Fungerende formand 
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