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Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Sydsjælland
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med TV Sydsjællands
programvirksomhed og driftstilskud.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om
at påtale TV Sydsjællands manglende overholdelse af kravet om
førstegangsudsendelser, idet programmet ”S/S Skelskør 1” er blevet
sendt på internettet, inden programmet er blevet førstegangsudsendt i
MUX 1.
Radio- og tv-nævnet indskærper, at TV Sydsjælland skal overholde
kravet om at udsende 2 timers førstegangsudsendelse per uge. Nævnet
understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan medføre, at
Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
På baggrund af de manglende udsendte førstegangsudsendelser
udsteder Nævnet et tilbagebetalingskrav på 2.990 kr.
Sagens oplysninger
Den 16. september 2019 sendte Nævnet et høringsbrev til TV
Sydsjælland, hvori Nævnet udbad sig følgende oplysninger og materiale:
Oplysninger
 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.


Oplysninger om programmer, som er udsendt i 2019, og som er
optaget uden for tilladelsesområdet, med angivelse af de enkelte
programmers titler, sendetidspunkt, varighed, optagelsessted og
handling.



Redegørelse for hvorledes TV Sydsjællands programvirksomhed i
uge 35 i 2019 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i
bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 2017 om
ikkekommercielt tv i MUX 1.
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Materiale
 Programkopier af programmer udsendt i uge 35 i 2019, med klar
angivelse af de enkelte programmers titel samt sendetidspunkt.


Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 33, 34, 35
og 36 i 2019 med klar angivelse af de enkelte programmers titel,
sendetidspunkt,
varighed,
og
om
det
er
en
førstegangsudsendelse, genudsendelse eller som en del af øvrig
sendetid.

TV Sydsjælland sendte et høringssvar den 18. september 2019, som
stationen efterfølgende blev bedt op at uddybe. TV Sydsjælland oplyste
i forbindelse hermed, at alle programmer indeholder lokalt indhold, er
optaget i tilladelsesområdet og er egenproduceret. Stationen har ikke
benyttet sig af public access.
TV Sydsjælland har dog oplyst, at to af programmerne allerede var
udsendt på internettet, inden de blev sendt i MUX 1. Det drejer sig om
programmerne ”S/S Skelskør 1” udsendt den 26. august 2019 og
”Klosterliv og Drømme” udsendt den 19. august 2019. Hertil har TV
Sydsjælland oplyst, at programmet ”Klosterliv og Drømme” måtte
forskydes, ”da der opstod en filfejl, som vi ikke kunne løse ved blot at
genrendere til TV-format, selvom originalen var ok. Derfor måtte den
vente et stykke tid på en løsning.”
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde 19. december 2019 i henhold til §
42, nr. 1 lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse
nr. 248 af 16. marts 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og
fjernsynsloven), behandlet sagen og skal udtale:
Tilladelseshavere i MUX 1 er forpligtede til at sende to timers
førstegangsudsendelse i minimum 50 uger om året, jf. § 12, stk. 1. Ved
førstegangsudsendelser forstås programmer, der ikke tidligere har været
udsendt. Mindre ændringer i et program medfører ikke, at programmet
anses som en førstegangsudsendelse, jf. § 12, stk. 2.
Et program, der tidligere har været en førstegangsudsendelse i MUX 1,
eller som har været udsendt på internettet, kan således kun
efterfølgende udsendes som førstegangsudsendelse i MUX 1, hvis det er
ændret i væsentligt omfang.
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Det fremgår af TV Sydsjællands høringssvar samt af supplerende
høringssvar, at to af programmerne allerede er udsendt på internettet,
inden de er blevet udsendt i MUX 1. Det drejer sig om programmerne
”S/S Skelskør 1”, som er udsendt den 26. august 2019 og ”Klosterliv og
Drømme” fra den 19. august 2019.
Idet programmerne er sendt på internettet først, kan disse ikke udgøre
førstegangsudsendelser efter bekendtgørelsens § 12, stk. 2. TV
Sydsjælland har derfor ikke overholdt kravet om at sende to timers
førstegangsudsendelser per uge, jf. § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen.
Det fremgår af § 34, stk. 1, i bekendtgørelsen, at afgivne tilsagn
bortfalder, og udbetalte tilskud helt eller delvist kan kræves tilbagebetalt
i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for
tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.
For så vidt angår programmet ”S/S Skelskør 1” har programmet en
varighed på 22 minutter. Der udstedes derfor et tilbagebetalingskrav på
2.990 kr., jf. § 34, stk. 1, i bekendtgørelsen.
For så vidt angår programmet ”Klosterliv og Drømme”, har TV
Sydsjælland oplyst, at programmet måtte forskydes, ”da der opstod en
filfejl, som vi ikke kunne løse ved blot at genrendere til TV-format,
selvom originalen var ok. Derfor måtte den vente et stykke tid på en
løsning.” Der er efter Nævnets opfattelse tale om undskyldelige
omstændigheder, hvorfor der ikke foretages et tilbagebetalingskrav
herfor.
Samlet set medfører dette, at der udstedes et tilbagebetalingskrav på
2.990 kr.
TV Sydsjælland vil modtage en faktura med betalingsinstruktioner for
indbetaling af beløbet. Hvis et tilbagebetalingskrav fra Radio- og tvnævnet ikke imødekommes, vil kravet blive sendt til inddrivelse via
Gældsstyrelsen.
Nævnet skal bemærke, at TV Sydsjælland i sit høringssvar har oplyst, at
stationen er af den opfattelse, at selvom et program har været sendt på
internettet umiddelbart før udsendelse i MUX 1, betragtes det stadig som
førstegangsudsendelse.
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Dette gør sig dog imidlertid alene gældende for den nye MUX 1-ordning,
hvis programtilladelser træder i kraft i 2020, såfremt der er tale om lokalt
indhold. Disse programtilladelser vil være omfattet af bekendtgørelse nr.
79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1, hvor denne
definition af førstegangsudsendelser fremgår af § 13, stk. 2.
Denne definition af førstegangsudsendelser er derfor ikke gældende for
TV Sydsjælland i dette tilfælde.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler TV Sydsjællands overtrædelse af § 12, stk.
1, i bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 2017 om ikkekommercielt
tv i MUX 1, idet programmet ”S/S Skelskør 1” er blevet sendt på
internettet, inden programmet er blevet førstegangsudsendt i MUX 1.
Radio- og tv-nævnet indskærper, at TV Sydsjælland skal overholde
kravet om at udsende 2 timers førstegangsudsendelser per uge, jf. § 12,
stk. 1, i bekendtgørelsen. Nævnet understreger, at fremtidige
overtrædelser af disse krav kan medføre, at Nævnet inddrager
programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, jf. bekendtgørelsens § 25.
På baggrund af de manglende udsendte førstegangsudsendelser
udsteder Nævnet et tilbagebetalingskrav på 2.990 kr., jf. § 34, stk. 1, i
bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 2017 om ikkekommercielt tv
i MUX 1.
Med venlig hilsen

Caroline Heide-Jørgensen
Formand

