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Udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2012
Radio- og tv-nævnet fremsender hermed sin udtalelse om Radio24syvs
public service-redegørelse for 2012.
Radio- og tv-nævnet finder, at Radio24syv i 2012 i alt væsentligt opfylder
public service-tilladelsens krav. Redegørelsen er på enkelte punkter mangelfuld, og der har måttet indhentes en del oplysninger ved høring. Efter
de gennemførte høringer foreligger der dog et tilfredsstillende og retvisende billede af Radio24syvs programvirksomhed og øvrige aktiviteter i 2012.

Redegørelsen
Radio24syv gennemgår i public service-redegørelsen generelt de forpligtelser, der fremgår af stationens programtilladelse samt tillæg hertil. Redegørelsen følger i store træk den skabelon, nævnet har udarbejdet for redegørelsen.
Det har dog været nødvendigt i forbindelse med gennemgangen af redegørelsen at foretage en række høringer for at få det fulde overblik over eller
forståelse af, hvorledes Radio24syv har opfyldt eller søgt at opfylde tilladelsen.
Nævnet skal derfor anmode Radio24syv om fremadrettet at udarbejde en
redegørelse, der følger skabelonen mere systematisk, således at det ikke
er nødvendigt med så omfattende høringer.

Minimumskrav
Nævnet har gennemgået Radio24syvs redegørelse for opfyldelse af tilladelsens kvantitative minimumskrav. Samlet set konstaterer nævnet, at:
•

Radio 24syv har benyttet sig af muligheden for at udskyde opfyldelsen af krav vedrørende aktualitetstemaer, satire, øvrige kulturprogrammer og genudsendelser til 1. maj 2012.
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•
•
•

Radio 24syv har opfyldt kravet til nyhedsudsendelser, sportsnyheder, aktualitetstemaer og øvrige kulturprogrammer.
Radio24syv har underopfyldt en række af minimumskravene i mindre grad, men har givet fyldestgørende begrundelser herfor.
Radio24syv har i nogle tilfælde anvendt samme minutangivelser til
opfyldelse af mere end et krav. Nævnet finder, at dette er i strid
med bekendtgørelsen og tilladelsen og pålægger derfor Radio24syv
at ændre denne praksis.

Generelle krav
Nævnet har tillige gennemgået Radio24syvs opfyldelse af øvrige 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:
•

•

•

•

Musik: Radio24syv har i overensstemmelse med dispensationen
valgt først at implementere musikforpligtelsen fuldt ud fra 1. maj
2012. Radioen har opfyldt kravene til musikudsendelser, bortset fra,
at breddekravet, om at de to mest spillede genrer højest må udgøre
2/3 af musikindholdet, ikke er opfyldt, hvilket er i strid med bekendtgørelsen og tilladelsen. Nævnet vil derfor anmode Radio24syv
om at afklare, hvordan kravet opfyldes fremadrettet. Nævnet finder
samtidig ikke, at kunstnere og kontaktpersoner ved produktionen af
24syv Monogram opfylder samme funktion som et advisory board.
Nævnet vil derfor anmode Radio24syv om at iværksætte etablering
af et fastere rådgivende advisory board som angivet i tillæg af 12.
september 2011 til tilladelse til programvirksomhed på den fjerde
jordbaserede FM-radiokanal.
Produktion af kulturprogrammer: Kravet om produktion uden for det
almindelige studiemiljø trådte ikke i kraft før 1. maj 2012. Radio24syv har valgt en model, hvor produktionen af kulturprogrammer er udliciteret, dog med undtagelse af kulturnyheder. Nævnet
finder, at Radio24syv samlet set opfylder kravet.
Teknologi og udvikling: Radio 24syv har i 2012 igangsat en række
teknologi- og udviklingsprojekter, der svarer til det i tilladelsen stipulerede.
Interaktion med lyttere: Radio og tv-nævnet finder, at Radio24syv
har opfyldt kravet om interaktion med lytterne.

Nævnet finder, at det er i strid med bekendtgørelsen og tilladelsen, at Radio24syv ikke opfylder breddekravet. Nævnet vil derfor anmode Radio24syv om at afklare, hvordan kravet opfyldes fremadrettet.

2

Nævnet har ved gennemgangen af de mere generelle krav konstateret, at
Radio24syv har opfyldt kravene til:
•

•

•

•

Nyheds- og aktualitetsredaktion: Radio24syv findes 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: Radio24syv har, vurderet med udgangspunkt i public service-redegørelsens beskrivelse af programmer og
værter, opfyldt kravet.
Eksterne producenter: Radio24syv har opfyldt kravet om, at mindst
20 % af produktionsbudgettet (eksklusive nyhedsprogrammer) skal
være anvendt til indkøb fra eksterne producenter.
Tilgængeliggørelse: Radio24syv har opfyldt kravet om tilgængeliggørelse på relevante platforme.

Tilbagebetaling
Nævnet har beregnet, om Radio24syv skal tilbagebetale tilskud enten som
følge af for højt udbytte, for høj overførsel til næste driftsbudget, eller mulig besparelse ved justeringer i tilladelsen.
Beregningerne har medført, at Radio24syv skal tilbagebetale 21.350 kr. af
tilskuddet for 2012, der er udbetalt for meget i udbytte. Det udbetalte udbytte skal således reduceres med samme beløb, således at det maksimalt
udgør 5 pct.
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Samlet vurdering
Radio24syv har samlet set givet et retvisende billede af sin programvirksomhed. Radio24syv har endvidere på tilfredsstillende vis redegjort for de
tilfælde af manglende opfyldelse af bekendtgørelsen og tilladelsen. Nævnet
finder alene anledning til at påtale, at Radio24syv har medtalt samme minutter til opfyldelse af flere minimumskrav samt den manglende bredde i
musikken.
Redegørelsen bærer præg af, at Radio24syv fortsat er en forholdsvis nystartet radiokanal, hvilket har bevirket en række justeringer af programvirksomheden.
Der er konstateret en række forhold i redegørelsen, der med fordel kunne
forbedres fremadrettet, og som nævnet 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 13. januar.
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