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Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen FaaborgMidtfyn Lokalradio
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradios programvirksomhed og årsregnskaber for 2018 og 2019.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om
at påtale Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradios brug af coproduktioner,
og
dermed
manglende
egenproduceret
førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold, i perioden
1. januar 2020 til 4. oktober 2020, idet Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio i perioden har co-produceret radiostationens ugentlige
programmer ’Kulturmagasinet’ og ’Sportsmagasinet’.
Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at
Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet sendte den 26. maj 2020 en orientering til
Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio om, at Nævnet havde besluttet,
at der skulle indledes et tilsyn med Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio, og at foreningen snarest muligt ville modtage et høringsbrev
vedrørende tilsynet.
Første høring af 7. juli 2020
Radio- og tv-nævnet sendte den 7. juli 2020 et høringsbrev til
Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio, hvori Nævnet udbad sig
følgende oplysninger og materiale:
Oplysninger
 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.
 Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige udsendelser
udsendt på stationen - eller oplysning om, hvem der har
produceret udsendelserne med angivelse af udsendelsernes titel.
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Oplysning om, hvorvidt stationen samarbejder med øvrige
stationer samt en beskrivelse af samarbejdet, herunder oplysning
om, hvorvidt udsendelser udsendt på stationen tillige er blevet
udsendt på andre stationer – og i så fald oplysning om, hvilke
stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes titel og
sendetidspunkt.
Oplysning om, hvorvidt stationen udsender eller har udsendt
programmer, der tidligere har været udsendt på den
kommercielle lokalradio Radio Diablo – og i så fald oplysning om
udsendelsernes titel og sendetidspunkt.
Oplysning om, hvorvidt stationen udsender eller har udsendt
programmer, som ordret svarer til programmer, der har været
udsendt på den kommercielle lokalradio Radio Diablo – og i så
fald oplysning om udsendelsernes titel og sendetidspunkt.
Oplysning om, hvorvidt stationen udsender eller har udsendt
lydsiden af tv-programmer, der har været sendt på Sydfyn TV –
og i så fald oplysning om udsendelsernes titel og sendetidspunkt.
Oplysning om, hvorfra stationen producerer og sender
programmer.
Oplysning om adressen for stationens hjemmeside, herunder
hvem der har registreret denne.

Materiale
 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 3, uge 4,
uge 5 og uge 6 i 2020 med klar angivelse af de enkelte
programmers titel, sendetidspunkt, varighed, om der er tale om
lokalt indhold, samt oplysninger om der ydes driftstilskud til de
enkelte programmer, dvs. op til 15 timers selvstændig
egenproduktion per uge, eller om disse er genudsendelser.
 Programkopier af programmer udsendt i uge 5 i 2020, som Radioog tv-nævnet yder driftstilskud til, hvor det fremgår klart, hvilke
programmer der er tale om, og/eller hvornår programmerne er
blevet udsendt.
 Årsregnskab for 2018 og 2019.
Svarfristen for indsendelse af oplysninger og materiale blev fastsat til
den 17. august 2020.
Høringssvar på første høring af 7. juli 2020
Radio- og tv-nævnet modtog den 16. august 2020 høringssvar fra
Foreningen
Faaborg-Midtfyn
Lokalradio,
som
oplyste,
at
foreningen/stationen bekræfter at sende i henhold til de samlede
programvilkår i stationens tilladelse, at stationen bekræfter, at alle
udsendelser på stationen produceres af foreningens egne, direkte
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ansatte medarbejdere, at stationen ikke samarbejder med øvrige
radiostationer omkring udsendelsesproduktion, men at stationen dog i
2020 har udsendt tre udsendelser af 30 minutters varighed hver, der
også har været udsendt på Foreningen Svendborg Lokalradio, og at
denne fejl skyldes, at en navngiven medarbejder, pga. travlhed og afbud
fra interviewgæster, valgte at udsende programmer, han havde lavet til
Foreningen Svendborg Lokalradio, hvor han også er ansat. Stationen
beklager dette i høringssvaret, og udbeder sig i den forbindelse
modregning i det udbetalte tilskud, da der, ifølge stationen, vedrørende
disse tre udsendelser ikke er tale om egenproduktion, og derfor ikke
programvirksomhed i overensstemmelse med bekendtgørelsen.
Foreningen oplyste desuden, at de på intet tidspunkt har udsendt
programmer, der har været udsendt på Radio Diablo, og at foreningen
hverken udsender eller har udsendt programmer, der ordret svarer til
programmer, der har været udsendt på den kommercielle lokalradio
Radio Diablo.
Foreningen oplyste herudover, at en navngiven medarbejder er ansat af
Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio til at producere udsendelserne
Kulturmagasinet og Sportsmagasinet til Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio, og at medarbejderen producerer samme type udsendelser på
Foreningen SydfynTV, hvor han også er ansat. Foreningen oplyser i den
forbindelse, at medarbejderen derfor har mulighed for at lave relevante
udsendelser i lokalområdet til både tv og radio ved en samtidig
optagelse, og at denne praksis angår anslået 50% af de udsendelser af
Kulturmagasinet og Sportsmagasinet, som medarbejderen producerer til
radio samt at denne praksis er indført ved årsskiftet. Foreningen oplyste
hertil, at foreningen aflønner denne medarbejder på baggrund af en
juridisk vurdering fra en advokat, der vurderer, at den pågældende
aflønning er uproblematisk, og som herunder gør opmærksom på,
hvordan aflønning bør foretages i de tilfælde, hvor der udføres arbejde
for flere juridiske enheder.
Foreningen oplyste endvidere produktionsstedet for stationens
programmer, adressen og registreringsinformationerne for stationens
hjemmeside samt fremsendte programoversigter for alle programmer
udsendt i uge 3, uge 4, uge 5 og uge 6 2020, programkopier af
programmer udsendt i uge 5 og årsregnskaber for 2018 og 2019.
Supplerende høring af 24. september 2020
På baggrund af høringssvaret af 16. august 2020, udbad Radio- og tvnævnet sig den 24. september 2020 yderligere oplysninger og
bemærkninger fra Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio. Foreningen
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skulle uddybe sit første høringssvar vedrørende den samtidige
produktion af udsendelser til både radio og tv ved at bekræfte Nævnets
forståelse af dette, eller alternativt uddybe, såfremt forståelsen ikke var
korrekt samt indsende en opgørelse over, hvilke udsendelser i de uger,
der blev ført tilsyn med (uge 3, uge 4, uge 5 og uge 6), der også var
produceret til Foreningen SydfynTV og/eller andre lokale radio- og tvstationer.
Foreningen skulle ligeledes indsende en opgørelse over, samt
bemærkninger
til,
om
udsendelserne
Kulturmagasinet
og
Sportsmagasinet for hver udsendelse i hver uge, der blev ført tilsyn med,
er co-produktioner eller egenproducerede førstegangsudsendelser.
Foreningen skulle hertil indsende en opgørelse over, hvornår Foreningen
Svendborg Lokalradio og/eller andre lokale radio- og tv-stationer har
udsendt udsendelser, der har været udsendt af Foreningen FaaborgMidtfyn Lokalradio, jf. de angivne fejludsendelser i høringssvaret.
Foreningen blev herudover bedt om at indsende de af bestyrelsen
underskrevne årsregnskaber for 2018 og 2019, som har været forelagt
på foreningens generalforsamling samt ledelsesberetninger for begge
regnskabsår, og såfremt disse ikke forelå, indsende referater fra
foreningens respektive generalforsamlinger, hvor de pågældende
årsregnskaber var forelagt. Til årsregnskaberne bad Radio- og tvnævnet endvidere Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio om at uddybe,
hvad udgiftsposten produktionsomkostninger i begge årsregnskaber
dækkede over, herunder indsende de bilag, der vedrørte udgiftsposten
produktionsomkostninger.
Svarfristen for denne høring blev fastsat til den 1. oktober 2020.
Høringssvar på supplerende høring af 24. september 2020
Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio fremsendte den 1. oktober 2020
svar på supplerende høring af 24. september 2020, hvor foreningen
blandt andet oplyste, at de bekræftede Nævnets forståelse af, at én
navngiven medarbejder havde produceret, herunder tilrettelagt,
gennemført, optaget, bearbejdet og redigeret, udsendelserne
Kulturmagasinet og Sportsmagasinet i de uger, der blev ført tilsyn med
(uge 3, uge 4, uge 5 og uge 6), samtidigt til både Foreningen FaaborgMidtfyn Lokalradio og Foreningen SydfynTV, og at den pågældende
medarbejder blev aflønnet af begge foreninger for den samtidige
produktion af disse udsendelser. Foreningen bemærkede hertil, at
udsendelserne Sportsmagasinet og Kulturmagasinet i nogle uger
produceres af den navngivne medarbejder ved lineære optagelser til
både tv og radio, men at disse udsendelser lige så ofte er produceret
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som radioudsendelser til Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio alene.
Hertil tilføjede foreningen, at uanset om den ene eller anden
produktionsform bliver anvendt, ser foreningen udsendelserne som
førstegangsudsendelser for både radio og tv, da de ikke ser et forbud
mod produktionsteknisk samarbejde i de respektive bekendtgørelser,
hvortil foreningen understregede, at udsendelserne ikke er coproduktioner, men udsendelser tilvejebragt i samarbejde mellem
foreningen og Foreningen SydfynTV med forholdsmæssig betaling af den
redaktionelle og produktionsmæssige arbejdskraft, praktiseret ved
balancerede lønninger.
De oplyste dertil, at samarbejdet mellem Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio og Foreningen SydfynTV omkring optagelserne var baseret på
en balancering af den samlede udbetalte løn, således at den samlede
aflønning for arbejdet sikrede, at der ikke skete en dobbelthonorering
for samtidigt udført arbejde, og at dette skabte en besparelse til gavn
for begge foreninger, hvilket ligeledes var til gavn for at tilskuddet blev
anvendt sparsomligt.
Derudover fremsendte foreningen en opgørelse over, hvornår
Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio havde udsendt udsendelser, der
også var udsendt af Foreningen Svendborg Lokalradio for de uger, der
blev ført tilsyn med (uge 3, uge 4, uge 5 og uge 6), ledelsesberetninger
for
2018
og
2019,
en
uddybning
af
udgiftsposten
produktionsomkostninger, herunder eftersendte regnskabsbilag, et
referat af generalforsamlingen den 23/1-2019, hvor 2018-regnskabet
blev godkendt af foreningens bestyrelse og årsregnskabet for 2019
underskrevet af den samlede bestyrelse.
2. supplerende høring af 5. oktober 2020
På baggrund af høringssvaret af 1. oktober 2020, udbad Radio- og tvnævnet sig den 5. oktober 2020 yderligere oplysninger og bemærkninger
fra Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio. Foreningen skulle opgøre
omfanget af ugentlige udsendelser produceret i samarbejde med
Foreningen SydfynTV i form af programmerne Sportsmagasinet og
Kulturmagasinet ved at bekræfte Nævnets forståelse af dette eller
alternativt indsende en opgørelse, der dækkede perioden siden
årsskiftet, hvoraf det fremgik, hvilke af stationens ugentlige
programmer, der havde været produceret i samarbejde med Foreningen
SydfynTV. Derudover skulle foreningen opgøre hvor stor en andel af de
samlede omkostninger for de to ugentlige udsendelser, der blev
finansieret af Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio samt bekræfte
Nævnets forståelse af de tre omtalte fejludsendelser udsendt på
Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio.
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Svarfristen for denne høring blev fastsat til den 9. oktober 2020, kl 12.
Høringssvar på 2. supplerende høring af 5. oktober 2020
Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio fremsendte den 8. oktober 2020
svar på supplerende høring af 5. oktober 2020, hvor foreningen oplyste,
at 26 udsendelser af Sportsmagasinet og Kulturmagasinet af 30
minutters varighed hver (13 timer) i perioden fra 1. januar 2020 (uge 1)
til 4. oktober 2020 (uge 40) var ”samproduceret” med Foreningen
SydfynTV, og at 7 udsendelser af Sportsmagasinet og Kulturmagasinet
af 30 minutters varighed (3,5 time) var produceret af Foreningen
Faaborg-Midtfyn Lokalradio alene. Foreningen oplyste derudover, hvor
stor en del af lønomkostningerne som foreningen har dækket ved de
realiserede ”samproduktionerne” med Foreningen SydfynTV.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde 26. oktober 2020 i henhold til §
42, nr. 1 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og
fjernsynsvirksomhed m.v. (radio- og fjernsynsloven) behandlet sagen og
skal udtale:
Forhold vedr. egenproducerede udsendelser
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 fremgår ydermere af § 11, at det i et
begrænset omfang er tilladt at anvende jingler, vignetter eller
musikalske indslag i denne del af programvirksomheden.
Det fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen, at egenproduktion forstås
ved programmer, der er produceret af tilladelseshaveren selv eller som
led i stationens facilitering af public access, dvs. facilitering af
programmer produceret af borgere i tilladelsesområdet.
Det fremgår af foreningens høringssvar, at Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio i perioden fra 1. januar 2020 til 4. oktober 2020 har udsendt
13 timers programvirksomhed (26 udsendelser), i form af lydsiden af de
ugentlige udsendelser Sportsmagasinet og Kulturmagasinet af 30
minutters varighed hver, der har været produceret i samarbejde med
Foreningen SydfynTV, og at begge foreninger ved lønbalancering i
fællesskab har finansieret lønomkostningerne ved produktionen af disse
udsendelser.
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Nævnet vurderer på denne baggrund, at de udsendelser af
Sportsmagasinet og Kulturmagasinet, som Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio har produceret i samarbejde med Foreningen SydfynTV i
perioden fra 1. januar 2020 til 4. oktober 2020, er at betragte som coproduktioner mellem Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio og
Foreningen SydfynTV, der dermed ikke betragtes som egenproduktioner
for Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio, jf. § 13, stk. 3, i
bekendtgørelsen, og derudover heller ikke har været produceret af
borgere fra tilladelsesområdet som led i Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradios public access.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradios
brug af co-produktioner, og dermed manglende egenproduceret
førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold, i perioden
fra 1. januar 2020 til 4. oktober 2020, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse
nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed,
samt jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1296 af 2. september 2020
om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at
Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, jf. § 21,
i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed, samt jf. § 21, i bekendtgørelse nr. 1296 af 2.
september 2020 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

Med venlig hilsen

Caroline Heide-Jørgensen
Formand

