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Afgørelse vedrørende tilsyn med Dit Lokal Tv 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse om at påtale 

Dit Lokal Tv’s manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i 

forbindelse med afrapportering af foreningens årsregnskab for 2018. 

Nævnet gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at fremtidige 

overtrædelser ville kunne medføre yderligere sanktioner, herunder 

tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Radio- og tv-nævnet har i 2020 ført 

tilsyn Dit Lokal Tv’s årsregnskab for regnskabsåret 2019 og kan 

konstatere, at Dit Lokal Tv i perioden fra den 21. november 2019 til den 

31. oktober 2020 ikke har overholdt kravet om, at Dit Lokal Tv’s 

programmer skal være produceret af tilladelseshaver selv. Foreningen 

har således forsømt at imødekomme Radio- og tv-nævnets afgørelse 

vedrørende tilsyn med Dit Lokal Tv’s årsrapport for 2018 af den 21. 

november 2019. 

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

at der skal gennemføres et opfølgende tilsyn med Dit Lokal Tv i 

forbindelse med foreningens afrapportering for driftstilskud for 

regnskabsåret 2020 i 2021 med henblik på at afdække eventuelle 

sanktioner, herunder om der skal udstedes et tilbagebetalingskrav for 

manglende overholdelse af kravet om, Dit Lokal TV’s programmer skal 

være produceret af Dit Lokal Tv selv.  

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse om at påtale 

Dit Lokal Tv’s manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i 

forbindelse med afrapportering af foreningens årsregnskab for 2018. 

Dit Lokal Tv indsendte den 11. august 2020 et årsregnskab for 

regnskabsåret 2019. 
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Side 2 

Radio- og tv-nævnet har gennemgået årsregnskabet for 2019 og på 

baggrund af gennemgangen fundet anledning til at rette henvendelse til 

Dit Lokal Tv. 

Radio- og tv-nævnet sendte i forlængelse heraf en mail til Dit Lokal Tv 

den 23. oktober 2020. Nævnet anmodede i denne mail bl.a. om 

foreningens bemærkninger til den indsendte ledelsesberetning samt 

noterne til resultatopgørelsen i foreningens årsregnskab for 2019, hvoraf 

der bl.a. fremgår følgende: 

”Med henvisning til § 11 stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af 22 

september 2017 om ikke kommercielt tv i MUX 1, har Radio- og tv-

nævnet påtalt kravet om egenproduktion. Jf. bestyrelsen opfyldes 

kravet, dog ved at produktionen foretages af bestyrelsesmedlemmer fra 

bestyrelsen, der fakturer via deres momsregistrerede personlige 

virksomheder.” 

Radio- og tv-nævnet bemærkede i denne forbindelse, at bemærkningen 

i den indsendte ledelsesberetning samt noterne til resultatopgørelsen i 

foreningens årsregnskab for 2019 af Nævnet blev opfattet således, at 

Dit Lokal Tv hverken havde ændret, eller havde påtænkt at ændre, 

foreningens praksis i henhold til ovenstående afgørelse, hvor Radio- og 

tv-nævnet påtalte foreningens manglende overholdelse af kravet om 

egenproduktion.  

Dit Lokal Tv’s revisor indsendte på vegne af foreningen den 2. november 

2020 en mail til Nævnet, hvor han bl.a. oplyser følgende: 

”Bestyrelsen har været af den opfattelse, at man fra de samarbejdende 

foreninger havde været i kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen omkring 

tilladelse til at fortsætte den tidligere procedure, hvor 

bestyrelsesmedlemmerne fakturerede egenproduktionen via egne 

momsregistrerede virksomheder. Så længe disse sager kører har der 

derfor ikke ændret praksis.” 

Herudover oplyser foreningens revisor følgende i mailen: 

”Beslutningen er at de stillede krav fra Slots- og Kulturstyrelsen 

naturligvis skal opfyldes. Der vil derfor pr. 31.10.2020 blive afregnet 

eventuelle mellemregninger med de af bestyrelsen ejede personlige 

virksomheder. 

Fra 01.11.2020 vil al egenproduktion blive honoreret som A-indkomst 

hos bestyrelsesmedlemmerne, og man vil således leve op til de krav der 

er stillet i § 11 stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 2017.” 

På baggrund af ovenstående bemærkninger sendte Radio- og tv-nævnet 

den 5. november 2020 en supplerende høring til Dit Lokal Tv. I den 
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forbindelse oplyste Nævnet til foreningen, at Nævnet ikke var bekendt 

med de omtalte ”samarbejdende foreninger”, som ifølge foreningens 

revisor skulle have været i kontakt med Nævnet. Radio- og tv-nævnet 

anmodede i forlængelse heraf Dit Lokal Tv om at indsende 

dokumentation for, at de omtalte ”samarbejdende foreninger” har rettet 

henvendelse til Nævnet. 

Dit Lokal Tv indsendte den 12. november 2020 en mail, hvor foreningen 

bl.a. tilkendegiver, at der med hensyn til efterlevelsen af det påtalte 

krav om egenproduktion, jf. MUX 1-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, var 

tale om en fejl fra foreningens side. Foreningen oplyste endvidere, at 

de omtalte ”samarbejdende foreninger” ikke på Dit Lokal Tv’s 

opfordring har rettet henvendelse til Radio- og tv-nævnet vedrørende 

Nævnets afgørelse vedr. tilsynet med Dit Lokal Tv’s årsrapport for 2018 

af 21. november 2019.  

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 17. december 2020 i henhold 

til § 42, nr. 1 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1350 af den 4. september 2020 (radio- og 

fjernsynsloven) behandlet sagen og skal udtale: 

Radio- og tv-nævnet kan på baggrund af ovenstående oplysninger først 

og fremmest konstatere, at Dit Lokal Tv i perioden fra den 21. november 

2019 til den 31. oktober 2020 har fortsat den samme praksis med at 

betale virksomheder for produktion af foreningens egenproducerede 

programmer. Dit Lokal Tv har således ikke overholdt kravet om, at 

foreningens programmer skal være produceret af tilladelseshaver selv 

eller af borgere fra tilladelsesområdet som led i public access, jf.  § 11, 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020 om ikkekommercielt 

tv i MUX 1, i perioden. 

Nævnet kan endvidere konstatere, at Dit Lokal Tv ikke har taget kontakt 

til Radio- og tv-nævnet, herunder Nævnets sekretariatet, efter 

foreningen modtog afgørelsen den 21. november 2019 eller på anden 

måde har gjort indsigelse over for Nævnets afgørelse af 21. november 

2019. 

Radio- og tv-nævnet skal i forlængelse heraf bemærke, at Dit Lokal Tv 

har meddelt Nævnet, at al arbejde vedrørende produktion af stationens 

egenproducerede programmer vil fra den 1. november 2020 blive 

honoreret som A-indkomst hos bestyrelsesmedlemmerne, og at 

foreningen derfor oplyser, at kravet om egenproduktion, jf. § 11, stk. 1, 

således fremover vil blive overholdt.  

Radio- og tv-nævnet finder således, at Dit Lokal Tv har forsømt at 

imødekomme Nævnets afgørelse af 21. november 2019 frem til, at 
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foreningen den 2. november 2020 tilkendegiver over for Nævnet, at 

foreningen fremover vil overholde kravet om egenproduktion. 

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

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om, at der skal gennemføres et 

opfølgende tilsyn med Dit Lokal Tv, jf. § 29, i bekendtgørelse nr. 1236 

af 21. august 2020 om ikkekommercielt tv i MUX 1, i forbindelse med 

foreningens afrapportering for driftstilskud for regnskabsåret 2020 i 

2021 med henblik på at afdække eventuelle sanktioner, herunder om 

der skal udstedes et tilbagebetalingskrav for manglende overholdelse af 

kravet om egenproduktion i perioden fra 21. november 2019 til og med 

31. oktober 2020, jf. § 11, stk. 1, i henhold til § 13, stk. 3, i 

bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020 om ikkekommercielt tv i 

MUX 1 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


