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Afgørelse vedrørende Kulturradio Danmark A/S
Sammendrag
Kulturradio Danmark A/S (herefter Radio LOUD) indsendte den 30. april
2021 sin redegørelse over kanalens public service-virksomhed gældende
for perioden 1. april 2020 til og med 31. december 2020.
Radio- og tv-nævnet foretog efter modtagelsen en offentlig høring over
public service-redegørelsen.
Ved Radio- og tv-nævnets gennemgang af Radio LOUDs public serviceredegørelse kunne nævnet konstatere, at der var flere af
tilladelsesvilkårene, som Radio LOUD ikke havde efterlevet, herunder
forhold der vedrører Radio LOUDs live-sending og lytterinteraktion,
redaktionelle tilstedeværelse ude i landet samt iværksættelse af
væsentlige ændringer uden nævnets forudgående godkendelse.
På denne baggrund har Radio- og tv-nævnet i sin udtalelse stillet krav
om, at Radio LOUD tilpasser sin programvirksomhed med henblik på at
sikre overholdelse af programtilladelsen.
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 29. september 2021 som følge
af underopfyldelsen af væsentlige punkter i tilladelsen truffet afgørelse
om i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020, at påtale Radio
LOUDs underopfyldelse af live-forpligtelsen, manglende efterlevelse af
kravene til lytterinteraktion, herunder mulighed for interaktion via
kanalens hjemmeside og app, kanalens manglende nyheds- og
aktualitetsredaktionelle tilstedeværelse ude i landet, samt kanalens
manglende iagttagelse af forpligtelsen til at indhente Radio- og tvnævnets godkendelse, førend væsentlige ændringer foretages.
Endvidere har Radio- og tv-nævnet truffet afgørelse om at iværksætte
et særligt tilsyn med Radio LOUD i henhold til § 50, stk. 1, i
bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019 om udbud af digital public serviceradiokanal med fokus på kultur.
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Som en del af dette tilsyn pålægger Radio- og tv-nævnet Radio LOUD
senest den 19. oktober 2021 at redegøre for, hvordan kanalen vil sikre
overholdelsen af de i afgørelsen påtalte underopfyldte punkter.
Redegørelsen skal godkendes af nævnet. Radio LOUD skal derudover
senest den 4. februar 2022 redegøre for, hvordan opfyldelsen af
punkterne er implementeret.
Radio- og tv-nævnet skal samtidig som en del af tilsynet anmode Radio
LOUD om en redegørelse for de planer, der bl.a. er blevet omtalt i
pressen, og som vedrører ændringer i program, profil og organisation,
herunder i forhold til kanalens målgruppe. Nævnet skal endvidere gøre
opmærksom på, at der ved ændringer kan være krav om forudgående
godkendelse af nævnet.
Sagens oplysninger
Radio LOUD indleverede den 30. april 2021 kanalens redegørelse over
public service-virksomheden for perioden 1. april 2020 til og med 31.
december 2020. Nævnet kunne i sin gennemgang af redegørelsen
konstatere, at der var en række af kravene i tilladelsen, som Radio LOUD
ikke havde efterlevet i 2020. Dette vedrørte særligt forhold vedrørende
kravene til live-sending, kravene til lytterinteraktion, redaktionel
tilstedeværelse ude i landet samt iværksættelse af væsentlige ændringer
uden nævnets godkendelse. Nævnet har i sin udtalelse indskærpet, at
kanalen skal efterleve tilladelsesvilkårene.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 29. september 2021 i henhold
til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 (radio- og
fjernsynsloven), § 50, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019 om
udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
(bekendtgørelsen) samt ”Tilladelse til digital public service-radiokanal
med fokus på kultur” af 22. oktober 2019 (tilladelsen) behandlet sagen.
I henhold til § 50, stk. 1, i bekendtgørelsen og tilladelsens punkt 37 fører
nævnet tilsyn med programvirksomheden.
I henhold til § 42, nr. 3, i radio- og fjernsynsloven, påtaler Radio- og tvnævnet overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt
vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelsen.
I forbindelse med Radio- og tv-nævnets gennemgang af Radio LOUDs
redegørelse for public service-virksomheden for perioden 1. april 2020
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til og med 31. december 2020 er det konstateret, at kanalen har
udfordringer med at leve op til sine forpligtelser til live-sending af
kanalens programmer og interaktion med lytterne, og at kanalen ikke
lever op til sine forpligtelser i forhold til at have journalistiske
medarbejdere fra nyheds- og aktualitetsredaktionen i fem byer foruden
hovedredaktionen i København, samt at kanalen foretager væsentlige
ændringer i forhold til tilladelsesvilkårene uden nævnets forudgående
godkendelse.
Radio- og tv-nævnet vurderer, at den manglende efterlevelse af kravene
til lytterinteraktion, herunder på kanalens hjemmeside og app, jf.
tilladelsens punkt 54, 55, 59, 65 og 66, udgør en væsentlig mangel, bl.a.
henset til, at Radio- og tv-nævnet ved tildelingen af tilladelsen til Radio
LOUD ved flere lejligheder i evalueringsrapporten, der ligger til grund for
tildelingen af tilladelsen, tillægger Radio LOUDs kompetencer ift.
lytterinteraktion og planer herom positiv vægt, bl.a. ift. kanalens
hjemmeside og app.
Radio- og tv-nævnet vurderer tillige, at den manglende efterlevelse af
kravene til live-sending, jf. tilladelsens punkt 51 og 95, udgør en
væsentlig mangel, idet der efter nævnets vurdering er tale om en
væsentlig underopfyldelse af forpligtelserne til live-sending.
Radio- og tv-nævnet vurderer også, at det er en væsentlig
underopfyldelse, at Radio LOUD ikke har journalistiske medarbejdere fra
nyheds- og aktualitetsredaktionen i fem byer foruden hovedredaktionen
i København, bl.a. henset til at Radio- og tv-nævnet ved tildelingen af
tilladelsen til Radio LOUD tillægger kanalens dækning af hele landet ved
placering af journalistiske medarbejdere på forskellige steder i Danmark
positiv vægt.
Endelig finder nævnet, at Radio LOUDs foretagne ændringer til
opfyldelsen af tilladelsesvilkårene, jf. punkt 65 og 66, udgør et brud på
tilladelseshaverens forpligtelse til at ansøge om Radio- og tv-nævnets
forudgående godkendelse af ændringer af den konkrete opfyldelsesmåde
af de elementer, jf. § 22 i bekendtgørelsen.
På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september
2020, besluttet at påtale Radio LOUDs manglende efterlevelse af
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tilladelsesvilkårene i forhold til lytterinteraktion, herunder mulighed for
lytterinteraktion via kanalens hjemmeside og app, jf. tilladelsens punkt
54, 55, 59, 65 og 66, kanalens underopfyldelse af liveforpligtelsen, jf.
tilladelsens punkt 51 og 95, kanalens manglende efterlevelse af
forpligtelsen til at etablere nyheds- og aktualitetskapacitet i fem byer
foruden hovedredaktionen i København, jfr. pkt. 39 og kanalens
ansøgning, samt kanalens manglende iagttagelse af forpligtelsen til at
sikre Radio- og tv-nævnets godkendelse, førend væsentlige ændringer
foretages, jf. ændringen til opfyldelsen af tilladelsens punkt 65 og 66.
Endvidere har Radio- og tv-nævnet i henhold til § 50, stk. 1, i
bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019 om udbud af digital public serviceradiokanal med fokus på kultur truffet afgørelse om at indlede et særligt
tilsyn med Radio LOUD.
Tilsynet omfatter en forpligtelse for Radio LOUD til senest den 19.
oktober 2021 at indsende en redegørelse for, hvordan kanalen vil sikre
overholdelsen af de i afgørelsen påtalte underopfyldte punkter, jf.
ovenfor. Redegørelsen skal godkendes af nævnet. Radio LOUD skal
derudover senest den 4. februar 2022 redegøre for, hvordan Radio
LOUDs tiltag til opfyldelse af punkterne er implementeret.
Radio- og tv-nævnet skal samtidig som en del af tilsynet anmode Radio
LOUD om en redegørelse for de planer, der bl.a. er blevet omtalt i
pressen, og som vedrører ændringer i program, profil og organisation.
Nævnet skal gøre opmærksom på, at der ved ændringer kan være krav
om forudgående godkendelse i nævnet.
Klagevejledning
Radio- og tv-nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed, jf. § 40, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september
2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.
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Søren Sandfeld Jakobsen
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