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Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio FM4 A/S’ public 
service-redegørelse for 2020 
 
Kære Anne Marie Dohm  
 
Radio- og tv-nævnet har nu gennemgået Radio FM4 A/S’ public service-
redegørelse for 2020 og fremsender hermed sin udtalelse herom. 
 
Radio FM4 A/S har i public service-redegørelsen gennemgået de 
forpligtelser, der fremgår af stationens programtilladelse samt 
dispensationer og 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 Radio 
FM4 A/S er forpligtet til at redegøre for. 
 
Radio- og tv-nævnets bemærkninger 
Radio- og tv-nævnet finder, at Radio FM4 A/S’ redegørelse i 2020 i al 
væsentlighed opfylder public service-tilladelsens krav. 
 
Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at Radio FM4 A/S for så vidt angår 
punkt 3.2. Organisation og lokalitet, 3.3. Nyheder, 3.8. Øvrige 
kulturprogrammer, 3.10. Debatprogrammer, 3.11. Reportage/montage, 
3.14. Ekstern produktion, 3.15. Samarbejde og programudvikling, 3.16. 
Udlandsdækning, 3.18. Talentudvikling og 3.19. Interaktion med lyttere 
og lytterinvolvering ikke til fulde har efterlevet de stillede krav eller givne 
tilsagn. Dog har nævnet taget Radio FM4 A/S’ redegørelse herfor til 
efterretning og finder samlet, at kravene er opfyldt.  
 
Der henvises i øvrigt til Radio- og tv-nævnets bemærkninger til de 
enkelte punkter i udtalelsen.  
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Side 2 

 
Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at Radio FM4 A/S’ public service-
redegørelse har givet et retvisende billede af programvirksomheden for 
2020. Radio FM4 A/S har endvidere på tilfredsstillende vis redegjort for 
tilfældene af manglende opfyldelse af bekendtgørelsen og tilladelsen. 
Radio- og tv-nævnet finder derfor, at redegørelsen kan godkendes. 
 
Radio- og tv-nævnet skal dog herefter bemærke, at nævnet finder det 
påfaldende, at en statsstøttet public service-radiokanal, som sender på 
et allerede veletableret FM-bånd, ikke har et højere lytterantal – og 
større gennemslagskraft i øvrigt -  end det, som er tilfældet for Radio4. 
 
Som led i nævnets tilsynsforpligtelse finder Radio- og tv-nævnet det 
derfor hensigtsmæssigt, at Radio FM4 A/S fremkommer med en 
redegørelse om, hvad stationen påtænker at gøre for at øge 
lytterantallet, herunder med en beskrivelse af de visioner og mål, som 
stationen har for fremtiden. Denne redegørelse bedes fremgå af public 
service-redegørelsen for 2021.  
 
Samlet vurdering 
Radio- og tv-nævnet finder, at Radio FM4 A/S’ public service-redegørelse 
i 2020 opfylder public service-tilladelsens krav. Radio FM4 A/S har 
samlet set givet et retvisende billede af sin programvirksomhed.  
 
Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio FM4 A/S’ public service-
redegørelse vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens 
hjemmeside fredag den 21. januar 2022. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
 

Søren Sandfeld Jakobsen 
Formand 

 
 
 
 
Bilag: Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio FM4 A/S’ public service-
redegørelse for 2020 


	Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio FM4 A/S’ public service-redegørelse for 2020
	Radio- og tv-nævnets bemærkninger
	Samlet vurdering


