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Udtalelse om Radio24Syv public service-redegørelse for 2011

Radio- og tv-nævnet fremsender hermed sin udtalelse om Radio 24Syvs
public service-redegørelse for 2011.
Radio- og tv-nævnet konkluderer samlet set, at Radio24Syv i 2011 overvejende opfylder public service-tilladelsens krav. Redegørelsen har dog på
enkelte punkter været mangelfuld, og der har måttet indhentes en del oplysninger ved høring. På baggrund af den supplerende høring vurderede
Nævnet at der samlet set foreligger et tilfredsstillende og retvisende billede
af Radio24Syvs programudbud i 2011.

Programloggen
Nævnets sekretariat har ved gennemgangen af den fremsendte programlog
kunnet konstatere, at flere af tallene i selve public service-redegørelsen
ikke har kunnet genfindes ved anvendelse af programloggen. Programloggen har desuden forekommet ufuldstændig.
Da programloggen udgør et væsentligt element i Radio- og tv-nævnets
tilsyn med, at Radio24syv overholder tilladelsen, er det kritisabelt, at programloggen ikke er komplet. Nævnet forventer, at programaktiviter nu
logges automatisk, samt at der fremadrettet vil være fuld overensstemmelse mellem redegørelsens tekst og programloggen.

Redegørelsen
Radio24syv gennemgår i public service-redegørelsen generelt de forpligtelser, der fremgår af stationens programtilladelse samt tillæg hertil, og følger umiddelbart den skabelon, Nævnets sekretariat har udarbejdet for redegørelsen.
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Nævnet skal dog anmode Radio24syv om fremadrettet at udarbejde en
redegørelse, der er mere grundig og fyldestgørende og i højere grad forholder sig til de konkrete forpligtelser i programtilladelsen, således at det
ikke er nødvendigt med så omfattende høringer.

Minimumskrav
Nævnet har gennemgået Radio24Syvs redegørelse for opfyldelse af tilladelsens kvantitative minimumskrav. Radio24Syv har benyttet muligheden
for at udskyde opfyldelsen af en række af kravene, opfyldt andre og underopfyldt i et enkelt tilfælde:
• Radio 24Syv har benyttet sig af muligheden for at udskyde opfyldelsen af krav vedrørende aktualitetstemaer, satire og genudsendelser
til 1. maj 2012.
• Radio 24Syv har opfyldt kravet til nyhedsudsendelser, sportsnyheder, aktualitetsprogrammer, øvrige kulturprogrammer, debatprogrammer samt reportage og montageform,
• Radio 24Syv har underopfyldt kravet om kulturnyheder med 14 minutter, hvilket er uheldigt som følge af, at der var tale om et krav
der skal være opfyldt fra sendestart. Nævnet tager dog begrundelsen for fravigelsen til efterretning, og da der blot er tale om én dag
med mindre opfyldelse foretager Nævnet sig ikke videre i den anledning.
Generelle krav

Nævnet har gennemgået opfyldelsen af Radio24Syvs andre krav. Radio24Syv har benyttet muligheden for at udskyde opfyldelsen af en række
af kravene, men har overvejende opfyldt de krav som Radio24Syv var forpligtet til at opfylde fra sendestart:
Radio24Syv har udskudt den fulde opfyldning af følgende krav:
• Musik: Radio 24syv har i overensstemmelse med dispensationen
valgt først at implementere musik-forpligtelsen fuldt ud fra 1. maj
2012. Kravene vedrørende kanalens brede musikprofil, at de to
mest spillede musikgenrer højst måtte udgøre 2/3 af musikindholdet i løbet af en måned, samt ikke at etablere et udvalg af danskere
kunstnere, der kan fungere som advisory board, er således ikke implementeret. Musikprocenterne er alle under de fastsatte maksimale
grænser, og andelen af dansk musik er opfyldt.
• Produktion af kulturprogrammer: Kravet om produktion uden for
det almindelige studiemiljø træder ikke i kraft før 1. maj 2012.
Nævnet tager derfor redegørelsen til efterretning og ser frem til
hvordan Radio24Syv fremadrettet opfylder kravet om produktion
uden for det almindelige studiemiljø.
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•

Teknologi og udvikling: Radio 24Syv har i 2011 igangsat en række
teknologi- og udviklingsprojekter. Nævnet ser frem til redegørelse
for såvel resultater som nye og fortsatte projekter, når kravet er
fuldt implementeret fra 1. maj 2012.
Interaktion med lyttere: Radio og tv-nævnet vurderer, at Radio24Syv delvist har opfyldt kravet om interaktion med lytterne.
Radio24syv har valgt at udskyde etableringen af lytterpaneler og
afholdelse af lyttermøder, hvorfor kravet ikke kan betragtes som
fuldt opfyldt.

Nævnet har ved gennemgangen af de mere generelle krav konstateret, at
Radio24Syv har opfyldt kravene til:
• nyheds- og aktualitetsredaktion: Radio 24Syv vurderes samlet set
at have en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion med kapacitet til at sikre produktion af originale nyheder og aktualitetsprogrammer med såvel nationalt som international islæt.
• Holdninger og værdier: Radio 24Syv har, vurderet med udgangspunkt i public service-redegørelsens beskrivelse af programmer og
værter, opfyldt kravet.
• Eksterne producenter: Radio 24Syv har opfyldt kravet om at mindst
20 % af produktionsbudgettet (eksklusive nyhedsprogrammer) skal
være anvendt til indkøb fra eksterne leverandører.
• Tilgængeliggørelse: Radio 24Syv har opfyldt kravet om tilgængeligørelse på relevante platforme.
Tilbagebetaling
Nævnet har vurderet, hvorvidt Radio24Syv skal tilbagebetale tilskud enten
som følge af for højt udbytte (det vil sige over 5 % i 2011), for høj overførsel til næste driftsbudget eller den mulige besparelse ved justeringer i
tilladelsen, hvilket som følge af tillæg til tilladelsen af 12. september 2011
gør sig gældende i forhold til nyheder, musik (som dog er udsat til 1. maj
2012) og udenlandske programmer.
Det er Nævnets vurdering, at Radio24Syv ikke skal tilbagebetale tilskud for
2011.
Nævnet bemærker, at der i 2013 vil foreligge et regnskab for et helt forudgående års drift. Dette regnskab vil herefter danne udgangspunkt for vurderingen af, om fremtidige ændringer i tilladelsen medfører besparelser,
der kan føre til, at der skal ske tilbagebetaling af modtagne tilskud, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2 og § 29. Nævnet skal for en ordens skyld henlede opmærksomheden på, at regnskaber anvendt ved ændringsansøgninger derfor skal være revisorattesterede og så detaljerede, at de kan anvendes som sammenligningsgrundlag for beregning af timepriser og eventuelle besparelser herpå ved ændringer i tilladelsen. Dette betyder konkret,
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at Radio24Syv skal etablere en praksis som gør det muligt at timepriser for
programkategorier kan indhentes af Radio- og tv-nævnet, når dette er
nødvendigt i forhold til vurdering af Radio24Syvs opfyldelse af tilladelsen.
Samlet vurdering
Det er Nævnets vurdering, at Radio24Syv samlet set opfylder tilladelsens
krav. Redegørelsen bærer præg af, at Radio24Syv er en forholdsvis nystartet radio-kanal, som havde en kort indløbstid, hvilket har bevirket en udfordring i forhold til at få korrekt registrering mv. Det er konstateret en
række forhold i redegørelsen, der med fordel kunne forbedres fremadrettet, og som Nævnet gennem sekretariatet vil indgå i dialog med Radio24Syv om.
Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio 24Syvs public serviceredegørelse vil blive offentliggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside
www.kulturstyrelsen.dk den 14. januar jf. vedlagte pressemeddelelse.

Med venlig hilsen,

Christian Scherfig
Nævnsformand
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