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Sammendrag
Foreningen Radio Jazz København har anmodet Radio- og tv-nævnet
om dispensation fra kravet i § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af
2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, herefter
”bekendtgørelsen”, om at sende taleradio.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om at afvise Foreningen Radio Jazz Københavns anmodning, da der
ikke er hjemmel til at dispensere fra § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen.
Sagens oplysninger
Den 22. november 2018 modtog Radio- og tv-nævnet en anmodning
om dispensation fra kravet om taleradio fra Foreningen Radio Jazz
København.
Det fremgik af anmodningen, at foreningen søgte om tilladelse til at
opfylde kravet om taleradio ved at sende mindst tre timers
programindhold bestående af 50 pct. taleradio og 50 pct. musik i 44
uger. Det fremgik desuden af anmodningen, at foreningen selv mener,
at opfylde kravet om taleradio, idet der sendes to timers programmer
bestående af 50 pct. taleradio og 50 pct. musik. Derudover oplyste
foreningen, at denne endda havde sendt tre timers programmer af
denne type for at kunne leve op til kravet om taleradio.
Endelig fremgik det af anmodningen, at Foreningen Radio Jazz
København har en speciel kulturel profil, hvor det ikke giver mening at
sende en times ren taleradio, da det formentlig vil betyde ingen
lyttere, og at den ene times taleradio kun vil produceres for at
foreningen kan leve op til krav herom i bekendtgørelsen om
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

Side 2

Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 17. december 2018
behandlet sagen.
Det fremgår af § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen, at:
”Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret
førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger
om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer. Det er i
begrænset omfang tilladt at anvende jingler, vignetter eller musikalske
indslag i denne del af programvirksomheden.”
Ydermere fremgår det af det kommenterede høringsnotat til
bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed af 1.
november 2016, at programmer med lokalt indhold kan bestå af ét
eller flere taleradioprogrammer om forhold i lokalområdet, f.eks.
taleradio om lokale politiske forhold eller interviews om det lokale
kulturliv mv. Programmer med lokalt indhold kan ikke omhandle mere
generelle emner, uanset om der f.eks. er tale om et interview med en
lokal borger. Kulturministeriet bemærker endvidere, at en blanding af
det lokale indhold med musik vil udvande kravet om lokalt indhold.
Nævnet fandt ved sin afgørelse af 21. november 2018 om tilsyn med
Foreningen Radio Jazz København, at foreningen ikke opfyldte kravet
om at udsende taleradio, idet der blev spillet hele musiknumre i store
dele af de tre programmer, som foreningen havde angivet bestod af
taleradio med lokalt indhold og derfor ikke udgjorde taleradio med
begrænset anvendelse af musik.
Nævnet konstaterer, at Foreningen Radio Jazz København er ikke
fremkommet med nye oplysninger.
Da det klart fremgår af bekendtgørelsens § 11, stk. 1, at der skal
sendes 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt
indhold hver uge i form af ét eller flere taleradioprogrammer, og det
kun i begrænset omfang er tilladt at anvende jingler, vignetter eller
musikalske indslag i denne del af programvirksomheden, kan nævnet
ikke imødekomme Foreningen Radio Jazz Københavns anmodning, da
det ikke stemmer overens med hensigten med den ikkekommercielle
lokalradioordning.
Nævnet bemærker, at Foreningen Radio Jazz København er blevet
vejledt om muligheden for at søge om nedjustering det lokale indhold
fra tre timer til en time per uge. Foreningen Radio Jazz København har
ikke søgt om dette.

Side 3

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet afviser Foreningen Radio Jazz Københavns
anmodning om dispensation fra kravet om at udsende en times
taleradio per uge, da der ikke er hjemmel til at dispensere fra § 11,
stk. 1, i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
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