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Afgørelse vedrørende anmodninger om dispensation til
punkt 16, nr. 7 og punkt 18 i tilladelsen til public serviceradiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde
FM-kanal og DAB) som følge af COVID-19
Sammendrag
Radio FM4 A/S har i mail af den 8. april 2020 anmodet Radio- og tvnævnet om dispensation til punkt 16, nr. 7 og punkt 18 i tilladelsen til
public service-radio´kanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde
FM-kanal og DAB) som følge af COVID-19.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet aførelse om
at godkender anmodningerne om dispensation til punkt 16, nr. 7 og
punkt 18 i tilladelsen som følge af COVID-19.
Der henvises til de nærmere betingelser for imødekommelse af
dispensationsannmodningerne nedenfor.
Sagens oplysninger
Tilladelseshaver af public service-radiokanalen med tilhørende
sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB), Radio FM4 A/S, der
udøver programvirksomhed under navnet RADIO4, har den 8. april 2020
anmodet Radio- og tv-nævnet om dispensation til punkt 16, nr. 7 og
punkt 18 i tilladelsen til public service-radiokanal med tilhørende
sendemuligheder som følge af COVID-19.
Henvendelsen er afstedkommet af Radio- og tv-nævnets mail af 31.
marts 2020, hvoraf det fremgår:
Radio- og tv-nævnet er bevidst om, at landet befinder sig i en helt ekstraordinær situation som følge af COVID-19 – og at denne situation kan
have indflydelse på Radio FM4 A/S’s opfyldelse af programvilkårene i
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tilladelsen til public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder
(den fjerde FM-kanal og DAB) af 4. juli 2019.
Radio- og tv-nævnet har forståelse for den særlige situation og vil tage
højde for denne ved Radio FM4 A/S’s årlige redegørelse og dermed opfyldelsen af de i tilladelsen stillede krav, jf. tilladelsens punkt 39.
Såfremt Radio FM4 A/S allerede nu kan se, at der er konkrete vilkår i
tilladelsen, som ikke forventes at kunne opfyldes som følge af COVID19, bedes stationen fremsende anmodning om dispensation herfor til
Radio- og tv-nævnet, jf. tilladelsens punkt 33 – 38, snarest muligt.
Radio FM4 A/S har ved mail af 8. april 2020 anført følgende:
”I forlængelse af vores tidligere korrespondance vedrørende corona-krisens betydning for radioen skal jeg hermed vende tilbage vedrørende
vores konkrete anmodninger om dispensation.
Indtil videre vil vi anmode om to dispensationer som følge af coronakrisen:
1. Sendetilladelsens krav til ny-produktion
2. Sendetilladelsens krav til satire
Nedenfor redegøres nærmere for de to anmodninger.
Ad 1. Ny-produktion
Radio4 har i årets første måneder som gennemsnit ligget over kravet
for ny-produktion. Da nedlukningen af Danmark trådte i kraft, var der
imidlertid en række programmer, som radioen var nødt til at lukke ned.
I uge 12 og 13 lå radioen derfor under kravet for ny-produktion. Efterfølgende er det lykkedes radioen at producere en række af programmerne på alternativ vis, og radioen forventer derfor som udgangspunkt
at kunne opfylde kravet om ny-produktion i de efterfølgende uger.
Radioen vil på den baggrund anmode om, at kravet om ny-produktion
opgøres som et gennemsnit for årets første 6 måneder.
Ændringen vil ikke indebære besparelser for radioen i forhold til de opstillede krav.
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Ad 2. Satire
Vi har siden åbning sendt satireprogrammet ”Comedy-kontoret”, og
derudover var vi, da corona-krisen brød ud, langt i udviklingen af flere
forskellige satire-formater, hvoraf et eller flere skulle have været i luften inden 1. maj 2020.
Corona-krisen har imidlertid forhindret produktion af de dummies, der
skulle danne grundlag for beslutningen om, hvilke af formaterne, der
skulle gås videre med, da det ikke har været muligt for de involverede
at mødes. Når det igen bliver muligt at mødes, vil der således først
skulle produceres dummies, ske en udvælgelse og muligvis laves yderligere udvikling og indgås aftaler, før selve produktionen og udsendelse
kan komme i gang.
Da det endnu er ukendt, hvornår det bliver muligt at komme videre, er
det næppe længere realistisk, at radioen kan være i luften med 175
minutters satire om ugen pr. 1. maj 2020. Vi vil derfor anmode om, at
fristen for opfyldelse af kravet udskydes til 1. august 2020. Viser det
sig, at vi kan komme i luften inden dette tidspunkt, gør vi naturligvis
det.
Manglende satire-timer efter 1. maj vil blive erstattet af andre ny-producerede programmer, og det vil derfor ikke indebære en besparelse
for radioen.
Corona-krisen også haft betydning for vores mulighed for at producere
lige så mange programmer, som vi plejer, inden for andre programkategorier end satire. Vi har dog som nævnt haft en vis overproduktion,
og derfor ligger gennemsnittet for året i de enkelte kategorier over kravet. Hertil kommer, at sendetidskravet først skal opfyldes fra 1. maj
2020, og vi har derfor vurderet, at det ikke vil være nødvendigt at søge
dispensation herfra frem til 1. maj 2020.”
Radio- og nævnets bemærkninger:
Radio- og tv-nævnet har behandlet anmodningerne om dispensation på
mødet den 25. maj 2020 og skal herefter udtale:
I henhold til § 35, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019 om
udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den
fjerde FM-kanal og FDAB), kan Radio- og tv-nævnet efter forudgående
ansøgning godkende ændringer, der ikke er omfattet af § 34, herunder
ændringer af programindholdet.
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Det er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at det ud fra de almindelige
forvaltningsretlige principper og inden for rammerne af indholdet i § 35,
stk. 1, må gælde, at såfremt tilladelseshaver ikke har mulighed for at
overholde vilkårene i tilladelsen på grund af udefrakommende forhold og
statslige myndighedstiltag og restriktioner, f.eks. som følge af COVID19, har Radio- og tv-nævnet mulighed for midlertidigt at dispensere for
vilkårene i tilladelsen alene ud fra den begrundelse, at det simpelthen
ikke er muligt eller lovligt at opfylde vilkårene.
Nedenfor gennemgås herefter de dispensationsanmodninger, som Radio
FM4 A/S er fremkommet med ud fra ovenstående vurdering.
Tilladelsens punkt 16 nr. 7
”I henhold til bekendtgørelsens § 6, nr. 1 – 9, skal tilladelseshavers programvirksomhed, jf. bekendtgørelsens bilag 3 om program-kategorier,
som minimum indeholde:
……..
7. 175 minutters satire pr. uge, der skal udsendes på minimum fem af
ugens dage.
………”
Radio FM4 A/S anmoder om, at der gives dispensation til, at fristen for
opfyldelse af kravet om satire udskydes til 1. august 2020.
Radio FM4 A/S oplyser, at stationen siden åbning har sendt satireprogrammet ”Comedy-kontoret”, og derudover var stationen, da coronakrisen brød ud, langt i udviklingen af flere forskellige satire-formater,
hvoraf et eller flere skulle have været i luften inden 1. maj 2020.
Coronakrisen har efter det oplyste imidlertid forhindret produktion af de
dummies, der skulle danne grundlag for beslutningen om, hvilke af formaterne, der skulle gås videre med, da det ikke har været muligt for de
involverede at mødes. Når det igen bliver muligt at mødes, vil der således først skulle produceres dummies, ske en udvælgelse og muligvis laves yderligere udvikling og indgås aftaler, før selve produktionen og udsendelse kan komme i gang.
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Dispensationsanmodningen begrundes således i, at det næppe længere
er realistisk, at radioen kan være i luften med 175 minutters satire om
ugen pr. 1. maj 2020.
Radio FM4 A/S bemærker, at såfremt det viser sig at være muligt at
komme i luften inden 1. august 2020, vil stationen naturligvis gøre dette.
Endvidere bemærker Radio FM4 A/S, at manglende satire-timer efter 1.
maj 2020 vil blive erstattet af andre ny-producerede programmer, og
det vil derfor ikke indebære en besparelse for radioen.
Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at dispensationsanmodningen
kan imødekommes, idet den manglende overholdelse af minimumskravet senest 1. maj 2020 skal tilskrives forhold relateret til COVID-19.
Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at det lægges til grund for imødekommelse af dispensationsanmodningen, at minimumskravet om 175
minutters satire pr. uge, der udsendes på minimum fem af ugens dage,
er opfyldt senest 1. august 2020.
Tilladelsens punkt 18
”Tilladelseshaver skal producere mindst 126 timer ny-produktion pr.
uge. Ved ny-produktion forstås programmer, der ikke tidligere har været
sendt.”
Radio FM4 A/S anmoder om, at der gives dispensation til, at kravet om
ny-produktion opgøres som et gennemsnit for årets første 6 måneder.
Radio FM A/S oplyser, at stationen i årets første måneder som gennemsnit har ligget over kravet for ny-produktion. Da nedlukningen af Danmark trådte i kraft, var der imidlertid en række programmer, som radioen var nødt til at lukke. I uge 12 og 13 lå radioen derfor under kravet
for ny-produktion. Efterfølgende er det lykkedes radioen at producere en
række af programmerne på alternativ vis, og radioen forventer derfor
som udgangspunkt at kunne opfylde kravet om ny-produktion i de efterfølgende uger.
Radio FM4 A/S bemærker, at ændringer ikke vil indebære besparelser
for radioen i forhold til de opstillede krav.
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Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at dispensationsanmodningen
kan imødekommes, idet den manglende overholdelse af kravet til nyproduktion med mindst 126 timers ny-produktion pr. uge skal tilskrives
forhold relateret til COVID-19. Kravet kan således i årets første 6 måneder opgøres som et gennemsnit på 126 timer pr. uge.
Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at det lægges til grund for imødekommelse af dispensationsanmodningen, at kravet om produktion af
mindst 126 timers ny-produktion pr. uge i punkt 18 i tilladelsen i sin
helhed skal være overholdt gældende fra 1. juli 2020.
På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet godkender Radio4’s anmodninger om dispensation
til punkt 16, nr. 7 og punkt 18 i tilladelsen som følge af COVID-19.
Der henvises til de nærmere betingelser for imødekommelse af
dispensationsannmodningerne ovenfor.

Med venlig hilsen

Caroline Heide-Jørgensen
Formand

