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Afgørelse vedrørende anvendelsen af kaldenavn
ansøgning om programtilladelse og driftstilskud
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Sammendrag
Radioog
tv-nævnet
er
blevet
gjort
opmærksom
på
personsammenfald mellem flere lokalstationer i Østjylland og
anvendelsen af kaldenavne.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om, at påtale Aarhus Lokalradio og TVs anvendelse af et kaldenavn i
LTVOJs ansøgning om programtilladelse og driftstilskud, jf. § 26 i
bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1.
Sagens oplysninger
Den 2. november 2019 modtog Radio- og tv-nævnet en henvendelse
vedrørende en række ikkekommercielle lokalstationer i Østjylland,
som alle er tilknyttet Aarhus Global Media.
Følgende ikkekommercielle lokalstationer er tilknyttet Aarhus Global
Media:
Lokal-tv:
 Aarhus Global Media med stationen Indvandrer TV
 Børne- og Ungdoms Radio og TV med stationen BURT
 Aarhus Lokalradio og TV med stationen LTVOJ
Lokalradio:
 Aarhus Global Media med stationen Radio Bazar
 Børne- og ungdoms Radio og TV med stationen
Ungdomsradio
 Aarhus Lokalradio og TV med stationen Aarhus Lokalradio
 Gellerup Radio og TV med stationen Gellerup Radio
Det fremgår af henvendelsen, at der er én person, som er leder af alle
stationerne, og at denne ved hjælp af stråmænd har bedraget Radio-tvnævnet således, at denne sidder med kontrollen over 60 pct. af lokal-tv
programtilladelserne og 36 pct. af lokalradio programtilladelserne i
henholdsvis Region Østjylland og sendenettet Aarhus 4.

Side 2

Derudover fremgår det af henvendelsen, at Aarhus Lokalradio og TV,
som har fået udstedt en programtilladelse i forbindelse med Radio- og
tv-nævnets udbud i 2019 har anført Jouko Kukkamäki (JK) som
kontaktperson, og at denne person er en ikkeeksisterende person, og at
den samme JK også fremgår som stationsleder og ansvarlig chef på
Aarhus Lokalradios hjemmeside.
Det fremgår endvidere af henvendelsen, at Guy de st. Claire (GSC) også
er en ikkeeksisterende person, som fremgår som stationsleder og
ansvarlig chef på Gellerup Radio og TV’s hjemmeside.
Det påpeges tillige i henvendelsen, at flere af de samme personer er
involveret i flere af de syv foreninger, som tilknyttet Aarhus Global
Media.
På denne baggrund opfordredes Nævnet til at kigge nærmere på disse
foreninger.
Nævnet sendte den 14. november 2019 høringer til de syv stationer,
hvori det fremgik, at Nævnet var blevet gjort opmærksom på
personsammenfald mellem de syv stationer, og at Nævnet var blevet
gjort opmærksom på anvendelsen af kaldenavnene JK og GSC.
Stationerne blev bedt om at indsende bemærkninger til disse to forhold.
Den 23. november 2019 indsendte stationerne ét samlet høringssvar.
Det fremgik af høringssvaret, at GSC og JK er kaldenavne for to
personer, som er tilknyttet en række af stationerne. Det fremgik
ydermere af høringssvaret, at stationerne har organiseret sig med
henblik på at skabe et stærkt fællesskab for at inspirere hinanden og
lave gode programaktiviteter og for at kunne spare penge ved fx at dele
husleje mv. Derudover indsendtes en oversigt over stationernes
bestyrelsesmedlemmer samt en mail, hvori det fremgår, at kaldenavnet
JK samt dennes rigtige navn er blevet anvendt i en mail til Nævnet.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde 22. januar 2020 behandlet sagen
og skal udtale:
Nævnet kan konstatere, at kaldenavnet JK er anvendt af Aarhus
Lokalradio og TV i forbindelse med tv-kanalen LTVOJ. Nævnet
konstaterer ydermere, at JK var kaldenavn for en fysisk person, som var
tilknyttet Aarhus Lokalradio og TV.
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JK er anvendt i ansøgningen om programtilladelse og står angivet som
kontaktperson. Derudover er der indsendt et bilag med en
programbeskrivelse. I programbeskrivelsen beskrives blandt andet
medarbejdernes faglighed og kompetencer. I samme bilag fremgår det,
at JK er redaktionsansvarlig. JK har underskrevet dette bilag med JK’s
signatur.
Det følger af § 20, stk. 4, i bekendtgørelsen, at Radio- og tv-nævnet kan
kræve de oplysninger, som Nævnet finder nødvendige for behandlingen
af ansøgningen.
På denne baggrund påtales anvendelsen af kaldenavnet JK i ansøgningen
om programtilladelse og driftstilskud, jf. § 26 i bekendtgørelsen.
Nævnet gør opmærksom på, at ansøger i forbindelse med indsendelse
af ansøgning om programtilladelse og driftstilskud erklærer rigtigheden
af oplysninger angivet deri.
Det indskærpes således, at der ikke må angives urigtige oplysninger,
herunder kaldenavne, i ansøgninger om programtilladelser og
driftstilskud samt øvrige korrespondance med Radio- og tv-nævnet.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler Aarhus Lokalradio og TVs anvendelse af et
kaldenavn i ansøgning om programtilladelse og driftstilskud for LTVOJ,
jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt
tv i MUX 1.
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