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Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Helsingør
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage over Radio Helsingørs
manglende overholdelse af kravet om 1 times egenproduceret
førstegangsudsendelse om ugen, da stationens program med titlen
”Radio Helsingør Lokalnyt” ifølge klager produceres af en selvstændig
forening med samme navn. Klager anfører endvidere en række forhold
vedrørende anvendelsen af Radio Helsingørs driftstilskud.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om,
at påtale Radio Helsingørs brug af co-produktioner og dermed
manglende egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed
med lokalt indhold i perioden 1. januar 2018 til 9. august 2021.
Radio- og tv-nævnet påtaler endvidere Radio Helsingørs anvendelse af
foreningens udbetalte driftstilskud i strid med tilskuddets formål og den
lovgivning, som tilskuddet ydes i henhold til, i forbindelse med
finansiering af sendesamvirkets udgifter.
Endeligt udsteder Radio- og tv-nævnet et tilbagebetalingskrav svarende
til antallet af sendetimer med co-produktioner samt Radio Helsingørs
konkrete bidrag til finansieringen af sendesamvirkets udgift.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet har den 10. juli 2020 modtaget en klage over Radio
Helsingør fra foreningen Stad & Egn, som er blevet uddybet ved mail af
den 21. december 2020. Klager anførte, at Radio Helsingør ikke opfylder
kravet i lokalradiobekendtgørelsen om 1 times egenproduceret
førstegangsudsendelse om ugen, da stationens program med titlen
”Radio Helsingør Lokalnyt” ifølge klager produceres af en selvstændig
forening med samme navn.
Klager anfører endvidere en række forhold vedrørende anvendelsen af
Radio Helsingørs driftstilskud.
På denne baggrund sendte nævnet den 17. marts 2021 et høringsbrev
til Radio Helsingør, hvori nævnet udbad sig bemærkninger til de
fremsendte henvendelser fra Stad & Egn samt nedenstående oplysninger
og materiale:

rtv@slks.dk
www.slks.dk
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Oplysninger








Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.
Oplysning om, hvorvidt reglerne om skjult reklame bliver
overholdt.
Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige
udsendelser udsendt på stationen - eller oplysning om, hvem
der har produceret udsendelserne med angivelse af
udsendelsernes titel.
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, hvorfra stationen producerer og sender
programmer.

Materiale
 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 41, 42, 43
og 44 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. Der kan max angives 15 timers
tilskudsberettigede timer per uge!
 Programkopier af programmer udsendt i uge 43 i 2020, som
Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til (max 15 timers
programvirksomhed per uge). Det skal af disse fremgå klart,
hvilke programmer der er tale om, og/eller hvornår
programmerne er blevet udsendt.
 Årsregnskab for 2019 og 2020
Radio- og tv-nævnet blev den 8. april 2021 kontaktet af et
forhenværende bestyrelsesmedlem og kasserer i Radio Helsingør.
Vedkommende præsenterede sig endvidere som formand for den
selvstændige forening Radio Helsingør Lokalnyt (cvr. 31142385), som
producerer Radio Helsingørs lokale indhold. Vedkommende berettede
endvidere om nogle økonomiske transaktioner mellem sendesamvirket
Nordsjælland 9 og Radio Helsingør, som ikke udelukkende vedrørte
betaling af kontingent fra Radio Helsingør til sendesamvirket. Nævnet
opfordrede på denne baggrund til at indsende eventuel relevant
materiale til Radio- og tv-nævnet.
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Den 9. april 2021 modtog Radio- og tv-nævnet en række mails fra det
forhenværende bestyrelsesmedlem, herunder et dokument med titlen
”Radio Handlingsplan”. Af dette dokument fremgår bl.a. følgende:
”Hvis vi skal undgå, at Radio Helsingør tilbage betaler omkring 30.000,DKK af den modtagne Drifts Støtte, skal følgende Betalinger gennem
føres hurtigt”.
Det fremgår ligeledes af dokumentet, at der har været betalinger,
herunder en betaling på 32.000 kr. fra ”RH” til ”SVS” med
bemærkningen: ”Kald det ”Supplerende Kontingenter 2018 & 2019”
(Hurtigst muligt og før 26. Dec. 2018)”.
Radio- og tv-nævnet modtog den 13. april 2021 et høringssvar fra Radio
Helsingør. Det fremgår heraf bl.a., at udsendelsen ”Radio Helsingør
Lokalnyt (tidligere Seniorredaktionen)” frem til og med uge 12 i 2021
udgjorde Radio Helsingørs obligatoriske ene times egenproduceret
førstegangsudsendelse med lokalt indhold om ugen. Det fremgår
ydermere af høringssvaret, at udsendelsen blev produceret af det
overfor omtalte forhenværende bestyrelsesmedlem i Radio Helsingør i
samarbejde med foreningen Radio Helsingør Lokalnyt.
Radio Helsingør oplyser herudover, at programmet ”Radio FRI Helsingør”
efter uge 12 i 2021 har udgjort foreningens obligatoriske ene times
egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold om ugen.
Radio Helsingør fremsender i høringssvaret endvidere det efterspurgte
materiale i form af programoversigter, programkopier og regnskaber.
Den 27. april 2021 modtog Radio- og tv-nævnet en klage fra foreningen
Radio H vedrørende de samme forhold, som blev anført i henvendelserne
fra foreningen Stad & Egn af den 10. juli 2020 og den 21. december
2020.
Radio- og tv-nævnet fremsendte den 19. maj 2021 en supplerende
høring til Radio Helsingør vedrørende dokumentet med titlen ”Radio
Handlingsplan”, der som anført ovenfor blev fremsendt til nævnet den
9. april 2021. Nævnet anmodede i den forbindelse om Radio Helsingørs
bemærkninger til dokumentet samt en redegørelse for de anførte
dispositioner, herunder relevant bilagsmateriale, der ligger til grund for
dispositionerne.
Den 31. maj 2021 modtog nævnet et høringssvar fra Radio Helsingør.
Stationen bekræftede i den forbindelse, at dokumentet ”Radio
Handlingsplan” er autentisk. Herudover oplyser Radio Helsingør i
høringssvaret bl.a., at den disposition, der betegnes ”Supplerende
Kontingenter 2018 & 2019” omfatter foreningen Sendesamvirket 92,8
MHz Helsingørs (herefter ”sendesamvirket”) indkøb af en ny FM-sender

Side 4

samt udgifter til nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur
m.m.” samt ”retablering [sic] af masten på fjernvarmeskorstenen”.
Radio- og tv-nævnet konstaterede ved gennemgangen af høringssvaret
af den 31. maj 2021, at der ikke fyldestgørende var indsendt relevant
bilagsmateriale eller anden dokumentation, der lå til grund for de
dispositioner, som foreningen redegjorde for i høringssvaret.
Nævnet fremsendte i forlængelse heraf endnu en supplerende høring til
Radio Helsingør den 9. juni 2021 og anmodede foreningen om det
pågældende bilagsmateriale, herunder dokumentation for indkøbet af
”den nye FM-sender” samt dokumentation vedrørende udgifter til
nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt
”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen”.
Radio- og tv-nævnet modtog den 20. juni 2021 et høringssvar fra Radio
Helsingør, hvor det af den indsendte dokumentation bl.a. fremgik, at
omkostningerne for indkøb af en ny FM-sender samt udgifter til
nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt
”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen” samlet set udgjorde
65.850 kr., herunder et indhentet tilbud på udførslen af demontering af
lokalradio udstyr fra skorsten til 27.375 kr.
På baggrund af høringssvaret fra Radio Helsingør af den 20. juni 2021
fremsendte nævnet den 25. juni 2021 en mail til sendesamvirket. Radioog tv-nævnet anmodede sendesamvirket om følgende oplysninger:
-

-

-

Oplysninger om den samlede budgetterede omkostning ved at
foretage en nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur
m.m.” samt ”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen”.
Oplysninger om, hvorvidt denne nedtagning og bortskaffelse af
”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af masten på
fjernvarmeskorstenen” på nuværende tidspunkt er udført, og
såfremt dette ikke er tilfældet påtænkes den udført og i så fald
hvornår.
Oplysninger om Radio Helsingørs konkrete bidrag til finansiering
af sendesamvirkets samlede budgetterede omkostning til
nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt
”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen”.

Sendesamvirket indsendte den 29. juni 2021 en mail til Radio- og tvnævnet, hvoraf det fremgik, at den samlede budgetterede omkostning
var på 50.000 kr. Sendesamvirket oplyste endvidere, at opgaven på
nuværende tidspunkt ikke er udført, men påtænkes udført i tilfælde af
sendesamvirkets ophør. Sendesamvirket gjorde i denne forbindelse
opmærksom på, at en lukning af FM-radio var på den politiske dagsorden
i 2018, hvorfor sendesamvirket ønskede at afsætte penge til opgaven.

Side 5

Endeligt oplyste sendesamvirket, at Radio Helsingørs konkrete bidrag til
finansieringen af opgaven udgjorde 20.000 kr.
Radio- og tv-nævnet sendte en mail til Radio Helsingør den 5. august
2021 og anmodede om en opgørelse af antallet af sendetimer, som Radio
Helsingør har udsendt programmerne ”Radio Helsingør Lokalnyt” og
”Radio FRI Helsingør” i den periode, hvor foreningen har haft en
programtilladelse. Radio Helsingør indsendte den 9. august 2021 en
mail, som indeholdt denne opgørelse. Det fremgik endvidere af denne
mail, at programmet ”Radio FRI Helsingør” produceres i samarbejde med
foreningen Frivilligcenter Helsingør (cvr. 33905610).
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 25. august 2021 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:
Forhold vedr. egenproduceret indhold
Det fremgår af § 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021
om
ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed
(herefter
”lokalradiobekendtgørelsen”), 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, stk. 3 i lokalradiobekendtgørelsen, at
egenproduktion forstås som 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 endvidere af Radio- og tv-nævnets gældende vejledning for
tilladelseshavere til ikkekommerciel lokalradio af januar 2020, at public
access vedrører borgere og ikke foreninger.
Af § 30, stk. 1 i lokalradiobekendtgørelsen fremgår det, at afgivne tilsagn
bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 92 a, stk. 3 i radio- og
fjernsynsloven kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager
ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den
forudsatte programvirksomhed.
Det fremgår af Radio Helsingørs programtilladelse, at Radio Helsingørs
totale ugentlige sendetid er 1380 minutter (23 timer) om ugen, hvoraf
60 minutter (1 time) skal være med lokalt indhold.
Det fremgår endvidere af foreningens høringssvar af den 13. april 2021,
at udsendelsen ”Radio Helsingør Lokalnyt” frem til og med uge 12 i 2021
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har udgjort Radio Helsingørs obligatoriske ene times egenproduceret
førstegangsudsendelse med lokalt indhold om ugen. Radio- og tvnævnet vurderer på denne baggrund, at det kan lægges til grund, at
udsendelsen ”Radio Helsingør Lokalnyt” er blevet udsendt i hele Radio
Helsingørs tilladelsesperiode fra 1. januar 2018 til og med uge 12 i 2021.
Det fremgår ydermere af høringssvaret, at udsendelsen blev produceret
af det forhenværende bestyrelsesmedlem i Radio Helsingør i samarbejde
med foreningen Radio Helsingør Lokalnyt. Dette samarbejde vurderer
Radio- og tv-nævnet ikke kan betragtes som public access, da dette
udelukkende vedrører borgere og ikke foreninger.
Radio- og tv-nævnet vurderer således, at udsendelsen ”Radio Helsingør
Lokalnyt”, der er produceret i samarbejde med foreningen Radio
Helsingør Lokalnyt i perioden fra 1. januar 2018 til og med uge 12 i 2021,
er at betragte som en co-produktion mellem Radio Helsingør og Radio
Helsingør Lokalnyt. Denne udsendelse kan derfor ikke betragtes som
egenproduktion jf. § 11, stk. 3 i lokalradiobekendtgørelsen, da
udsendelsen ikke er produceret af Radio Helsingør selv eller som led i
stationens facilitering af public access, dvs. facilitering af programmer
produceret af borgere i tilladelsesområdet.
Det fremgår af Radio Helsingørs høringssvar af den 9. august 2021, at
Radio Helsingør har udsendt programmet ”Radio Helsingør Lokalnyt” to
timer om ugen i cirka 52 uger om året fra 1. januar 2018 til og med
2020. I 2021 har Radio Helsingør udsendt programmet to timer om ugen
i 11 uger.
Det fremgår endvidere af høringssvaret, at programmet ”Radio FRI
Helsingør” produceres i samarbejde med foreningen Frivilligcenter
Helsingør. Dette program har været udsendt som foreningens ene times
tilskudsberettiget egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt
indhold siden 1. april 2021. En del af udsendelserne har på baggrund af
dispensationen for kravet om egenproduktion som følge af Covid-19
været erstattet af genudsendelser, hvorved programmet samlet i
perioden fra 1. april 2021 til 9. august 2021 har været udsendt to timer
om ugen i 10 uger.
Radio- og tv-nævnet skal i denne forbindelse bemærke, at foreningen
udelukkende har forpligtet sig til at sende 1 times egenproduceret
førstegangsudsendelse med lokalt indhold om ugen i minimum 50 uger
om året.
Det skal endvidere bemærkes, at der i perioderne fra den 9. marts 2020
til den 15. september 2020 og fra den 1. december 2020 til 1. august
2021 har været dispenseret fra kravet om egenproduktion jf.
henholdsvis bekendtgørelse nr. 578 af 5. maj 2020 om ændring af
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bekendtgørelse
om
ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed
og
bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2021 om ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed.
I relation til programmet ”Radio FRI Helsingør” finder Radio- og tvnævnet på baggrund af Radio Helsingørs høringsvar af 9. august 2021,
at dette program er at betragte som en co-produktion mellem Radio
Helsingør og Frivilligcenter Helsingør. Denne udsendelse kan derfor ikke
betragtes
som
egenproduktion
jf.
§
11,
stk.
3
i
lokalradiobekendtgørelsen, da udsendelsen ikke er produceret af Radio
Helsingør selv eller som led i stationens facilitering af public access, dvs.
facilitering af programmer produceret af borgere i tilladelsesområdet.
Dette program har dog udelukkende været udsendt i 1 uger efter
dispensationen fra kravet om egenproduktion er ophævet i perioden
mellem den 1. august 2021 og den 9. august 2021.
Radio- og tv-nævnet finder i forlængelse af ovenstående, at Radio
Helsingør siden 1. januar 2018 til og med 9. august 2021 har udsendt
119,57 timers programvirksomhed i strid med § 11, stk. 3 i
lokalradiobekendtgørelsen. Radio Helsingør har siden 1. januar 2018 i
alt udsendt 2715 timers tilskudsberettigede sendetimer. Herudover har
Radio Helsingør siden 1. januar 2018 i alt fået udbetalt 539.106,54 kr. i
driftstilskud.
Nævnet skal i denne forbindelse bemærke, at lokalradiostationernes
tilskud udregnes forholdsmæssigt med antallet af ugentlige sendetimer
med selvstændig programvirksomhed (dog maks. 15 timer) jf. § 24, stk.
1
og
2
i
lokalradiobekendtgørelsen.
Dette
omfatter
hele
programvirksomheden
og
ikke
kun
de
egenproducerede
førstegangsudsendte programmer med lokalt indhold jf. § 25 nr. 2 i
lokalradiobekendtgørelsen.
Radio- og tv-nævnet finder derfor, at et tilbagebetalingskrav for Radio
Helsingørs
manglende
egenproduceret
førstegangsudsendt
programvirksomhed med lokalt indhold skal omfatte de 119,57 timers
programvirksomhed, som har været udsendt i strid med § 11, stk. 3 i
lokalradiobekendtgørelsen, og udregnes forholdsmæssigt med det
samlede antal sendetimer i perioden på baggrund af det samlede til
foreningen udbetalte driftstilskud i tilladelsesperioden.
Radio- og tv-nævnet kan på baggrund af ovenstående konstatere, at
119,57 timer udgør 4,4 % af Radio Helsingørs samlede antal sendetimer
i perioden 1. januar 2018 til 9. august 2021. Nævnet kan herudover
konstatere, at 4,4 % af Radio Helsingørs samlede udbetalte driftstilskud
i perioden udgør 23.720,69 kr.
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Forhold vedr. anvendelse af driftstilskud
Det fremgår af § 8, stk. 1, 1. pkt., i lov nr. 1531 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
fra Kulturministeriet (herefter ”driftstilskudsloven”), at den offentlige
hovedtilskudsyder skal føre tilsyn med, om tilskudsmodtageren forvalter
driftstilskuddet i overensstemmelse med det formål, tilskuddet er
bevilget til, og i overensstemmelse med denne lov og anden lovgivning,
regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede
aftaler og øvrige betingelser for driftstilskuddet.
Af bemærkningerne til § 8, stk. 1, fremgår det, at konsekvensen af den
forslåede bestemmelse er, at tilskudsmodtageren er pligtig til i sin
forvaltning af driftstilskuddet at udnytte det til det formål, som det er
tilskudsyderens hensigt at støtte. Således skal anvendelsen af
driftstilskuddet være i overensstemmelse med både tilskudsmodtagers
formål og den lovgivning, som driftstilskuddet ydes i henhold til.
Herunder hører også, at forvaltningen af driftstilskuddet skal ske under
udvisning af sparsommelighed, der sikrer den bedst mulige udnyttelse
af driftstilskuddet. Den foreslåede bestemmelse betyder, at
tilskudsmodtageren i sit virke skal leve op til de betingelser om fx
økonomiske og administrative forhold, som er beskrevet i lovforslaget
og bemærkningerne til dette.
Det fremgår herudover af § 29, stk. 1 i lokalradiobekendtgørelsen, at en
tilladelseshavers driftstilskud på årsbasis højst kan udgøre stationens
faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede
tilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende beløb
tilbagebetales.
Det følger endvidere af § 29, stk. 2 i lokalradiobekendtgørelsen, at
driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansieringen af
tilladelseshavers udgifter, herunder tilladelseshavers almindelige faste
omkostninger.
I forlængelse heraf følger det af § 29, stk. 4 i lokalradiobekendtgørelsen,
at driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for
stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overskride
markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller
udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for
driftstilskuddet, er stationens eje og skal købes i stationens navn.
Det fremgår af dokumentet med titlen ”Radio Handlingsplan” samt Radio
Helsingørs høringssvar af den 31. maj 2021, at Radio Helsingør i
slutningen af 2018 betalte 32.000 kr. til sendesamvirket med
bemærkningen: ”Kald det ”Supplerende Kontingenter 2018 & 2019” for
omkostninger til indkøb af en ny FM-sender samt udgifter til nedtagning
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og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af
masten på fjernvarmeskorstenen”.
Det fremgår endvidere af Radio Helsingørs høringssvar af den 20. juni
2021, at sendesamvirkets omkostninger for indkøb af en ny FM-sender
samt udgifter til nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur
m.m.” samt ”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen” samlet set
udgjorde 65.850 kr. Heraf udgjorde købet af en ny FM-sender 38.475
kr., mens de resterende 27.375 kr. blev fastsat på baggrund af et
indhentet tilbud på udførslen af demontering af lokalradio udstyr fra
skorsten.
Af sendesamvirkets høringssvar af den 29. juni 2021 fremgår det, at
omkostningen, der alene vedrørte en nedtagning og bortskaffelse af
”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af masten på
fjernvarmeskorstenen” af sendesamvirket blev budgetteret til at koste
50.000 kr. Sendesamvirket oplyste endvidere, at opgaven på nuværende
tidspunkt ikke er udført, men påtænkes udført i tilfælde af
sendesamvirkets ophør. Endeligt oplyste sendesamvirket, at Radio
Helsingørs konkrete bidrag til finansieringen af opgaven udgjorde 20.000
kr.
Radio- og tv-nævnet bemærker indledningsvist, at ikkekommercielle
lokalradiostationers almindelige udgifter til betaling af sendesamvirke i
henhold til nævnets praksis ved regnskabstilsyn generelt må betragtes
som værende i overensstemmelse med både tilskudsmodtagers formål
og den lovgivning, som driftstilskuddet ydes i henhold til.
I relation til kravet om, at foreningens driftstilskud højst kan udgøre
stationens årlige, faktiske driftsudgifter jf. § 29, stk. 1 i
lokalradiobekendtgørelsen, anses en årlig, faktisk driftsudgift for at være
en udgift for foreningen, der realiseres inden for det pågældende
regnskabsår.
I henhold til kravet om, at foreningens driftstilskud skal bidrage til
finansieringen af foreningens udgifter jf. § 29, stk. 2 i
lokalradiobekendtgørelsen, betragtes driftsudgifter generelt som
almindelige
faste
udgifter
til
at
udøve
ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed,
herunder
udgifter
til
sendeudgifter
og
programproduktion.
Radio- og tv-nævnet finder, at Radio Helsingørs bidrag til finansieringen
af nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt
”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen” ikke kan anses for at
være omfattet af lokalradiobekendtgørelsens § 29, stk. 1 og 2, idet
finansieringen af udgiften relaterer sig til en ikke realiseret udgift for
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sendesamvirket, der endvidere ikke kan betragtes som en almindelig fast
udgift for Radio Helsingør.
Da sendesamvirkets budgettering af udgifter til nedtagning og
bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af
masten på fjernvarmeskorstenen” udgjorde 50.000 kr., vurderer Radioog tv-nævnet på baggrund af ovenstående, at tilskudsmodtagere, som
har bidraget til finansieringen af disse udgifter, ikke har anvendt
driftstilskuddet i overensstemmelse med tilskudsmodtagers formål eller
den lovgivning, som driftstilskuddet ydes i henhold til, for så vidt angår
det konkrete bidrag.
Radio- og tv-nævnet finder derfor samlet set, at Radio Helsingørs
anvendelse af det udbetalte driftstilskud i forbindelse med betaling af
20.000 kr. til sendesamvirkets udgifter forbundet med nedtagning og
bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af
masten på fjernvarmeskorstenen” har været i strid med tilskuddets
formål samt § 29, stk. 1 og 2 i lokalradiobekendtgørelsen jf. § 8, stk. 1,
1. pkt. i driftstilskudsloven.
Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af de indsendte oplysninger,
herunder redegørelsen for de dispositioner, som fremgår af dokumentet
”Radio Handlingsplan”, at Radio Helsingørs bidrag til finansiering af
indkøb af en ny FM-sender samt de øvrige dispositioner i dokumentet
”Radio Handlingsplan” ikke giver anledning til bemærkninger, da disse
dispositioner umiddelbart betragtes som værende omfattet af
lokalradiobekendtgørelsens § 29, stk. 1 og 2.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om at påtale Radio Helsingørs
brug af co-produktioner, og dermed manglende egenproduceret
førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold i perioden 1.
januar 2018 til og med 9. august 2021 jf. § 11, stk. 1 i bekendtgørelse
nr. 1516 af 29. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
I forlængelse heraf indskærper nævnet, at Radio Helsingør skal ændre
foreningens praksis i forbindelse med produktion af stationens
programmer i overensstemmelse med denne afgørelse, samt træffer
afgørelse om, at der skal gennemføres et opfølgende tilsyn med Radio
Helsingør i 2022 jf. § 19, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni
2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Radio- og tv-nævnet påtaler endvidere Radio Helsingørs manglende
overholdelse af § 29 i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om
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ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, ved ikke at have anvendt det
udbetalte driftstilskud i overensstemmelse med tilskuddets formål i
henhold til § 29, stk. 1 og 2 i lokalradiobekendtgørelsen jf. § 8, stk. 1,
1. pkt. i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative
forhold
for
modtagere
af
driftstilskud
fra
Kulturministeriet.
Radio- og tv-nævnet udsteder endvidere et tilbagebetalingskrav til Radio
Helsingør på 23.720,69 kr. svarende til antallet af sendetimer med coproduktioner forholdsmæssigt udregnet med antallet af ugentlige
sendetimer med selvstændig programvirksomhed (dog maks. 15 timer)
i tilladelsesperioden jf. § 30 i henhold til § 92 a, stk. 3, i lov om radioog fjernsynsvirksomhed, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Endeligt udsteder nævnet et tilbagebetalingskrav til Radio Helsingør på
20.000 kr. svarende til foreningens konkrete bidrag til finansieringen af
foreningen Sendesamvirket 92,8 MHz Helsingørs udgift til nedtagning og
bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af
masten på fjernvarmeskorstenen” jf. § 30 i henhold til § 92 a, stk. 3, i
lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29.
juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Radio- og tv-nævnet skal i forlængelse heraf bemærke, at driftstilskud,
der
kræves
tilbagebetalt,
kan
modregnes
i
kommende
tilskudsudbetalinger jf. § 13, stk. 2 i lov nr. 1531 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
fra Kulturministeriet.
Radio- og tv-nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan
medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller
endeligt, jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Med venlig hilsen

Søren Sandfeld Jakobsen
Formand

