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Udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2013 

Kære Lisbeth Knudsen, 
 

Radio- og tv-nævnet fremsender hermed sin udtalelse om Radio24syvs 

public service-redegørelse for 2013. 
 

Radio- og tv-nævnet finder, at Radio24syv i 2013 i alt væsentligt opfylder 
public service-tilladelsens krav. Redegørelsen er på enkelte punkter man-

gelfuld, og der har måttet indhentes en del oplysninger ved høring. Efter 
de gennemførte høringer foreligger der et tilfredsstillende og retvisende 

billede af Radio24syvs programvirksomhed og øvrige aktiviteter i 2013. 

 

Redegørelsen 

Radio24syv gennemgår i public service-redegørelsen generelt de forpligtel-

ser, der fremgår af stationens programtilladelse samt tillæg hertil. Redegø-
relsen følger i store træk den skabelon, nævnet har udarbejdet for redegø-

relsen. 

Det har dog været nødvendigt i forbindelse med gennemgangen af redegø-

relsen at foretage en række høringer for at få det fulde overblik over eller 

forståelse af, hvorledes Radio24syv har opfyldt eller søgt at opfylde tilla-
delsen. 

Radio24syv anvender en særlig helligdagsplan som har bevirket underop-
fyldelse af enkelte krav i begrænset omfang. Sendetilladelsen indeholder 

ikke særlige regler for helligdage men skelner alene mellem hverdage og 
weekender. Medmindre Radio24Syv forinden opnår dispensation fra Radio- 

og tv-nævnet, skal kravene derfor opfyldes, uafhængigt af om der er ferie 
eller ej. Radio24syv skal fremadrettet sikre, at kravene også i ferieperioder 

opfyldes fuldt ud. 
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Radio24syv har som følge af nævnsudtalelsen om radio24syvs public ser-

vice-redegørelsen for 2012 og nævnsafgørelsen vedrørende genudsendel-
ser af 25. marts 2014 ikke opfyldt en række af kravene, da praksis i 2013 

var indrettet på den måde, som nævnet ønskede ændret. Nævnet tager i 
denne udtalelse højde for dette forhold og har primært kontrolleret, at den 

nye praksis er i overensstemmelse med afgørelserne. 

Minimumskrav 

Radio24syv gennemgår i public service-redegørelsen de forpligtelser, der 

fremgår af stationens programtilladelse samt tillæg hertil. Redegørelsen 
følger i store træk den skabelon, nævnet har udarbejdet for redegørelsen. 

Heraf fremgår følgende:  

• Radio 24syv har opfyldt kravet til sportsnyheder, aktualitetstemaer, 

debatprogrammer og reportage- og montageform. 

• Radio24syv har underopfyldt en række af minimumskravene i min-

dre grad, men har givet fyldestgørende begrundelser herfor. En 
række af underopfyldelserne skyldes anvendelsen af en helligdags-

sendeplan. 

• Radio24syv har samlet satireprogrammerne i weekenden til et sam-

let program om lørdagen. Nævnet finder, at dette er i strid med til-
ladelsen. Minutkravet er opfyldt, men det er ikke fordelt over lørda-

ge og søndage. Radio24syv har indsendt en dispensationsanmod-

ning omkring satireprogrammer i weekenden. Indsendes en sådan 
anmodning, vil den endelige afgørelse vedrørende satire blive be-

handlet i forbindelse med dennes behandling. 

 

Generelle krav 

Nævnet har tillige gennemgået Radio24syvs opfyldelse af øvrige krav: 

 
Krav i forhold til musik: Radio24syv har opfyldt kravene til musikudsendel-

ser, bortset fra, at a) breddekravet, om at de to mest spillede genrer hø-
jest må udgøre 2/3 af musikindholdet, er overskredet i maj og juli og b) 

kravet om 30 % dansk musik i tidsrummet 06:00-18:00 ligeledes ikke fuldt 
er opfyldt, da den opnåede procentsats var 24 %. Begge forhold er i strid 

med bekendtgørelsen og tilladelsen. Nævnet anmoder Radio24syv om at 
afklare, hvordan kravet opfyldes fremadrettet. 

Krav i forhold til Nyheds- og aktualitetsredaktionen: Radio24syv findes at 

have en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion med kapacitet til at 
sikre produktion af originale nyheder og aktualitetsprogrammer med såvel 

nationalt som international islæt. 
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Krav i forhold til holdninger og værdier: Radio24syv findes samlet set, vur-

deret med udgangspunkt i public service-redegørelsens beskrivelse af pro-
grammer og værter, at have opfyldt kravet. 

Krav om eksterne producenter: Radio24syv findes at have opfyldt kravet 
om, at mindst 20 % af produktionsbudgettet (eksklusive nyhedsprogram-

mer) skal være anvendt til indkøb fra eksterne producenter. 

Krav om tilgængeliggørelse: Radio24syv findes at have opfyldt kravet om 
tilgængeliggørelse på relevante platforme. 

Krav om interaktion med lyttere: Radio24syv findes at have opfyldt kravet 
om interaktion med lytterne. 

Krav om produktion af kulturprogrammer: Radio24syv findes at have op-
fyldt kravet. 

Krav om talent, teknologi og udvikling: Radio 24syv findes i 2013 at have 
igangsat en række talent-, teknologi- og udviklingsprojekter, der svarer til 

det i tilladelsen anførte. 

 

Økonomi og regnskab 

Radio og tv-nævnet påpeger, at Radio24syv i forbindelse med public ser-

vice-redegørelsen for 2014 skal etablere et særskilt regnskab for anden 
virksomhed. 

 

Tilbagebetaling 

Radio24syv skal ikke tilbagebetale tilskud 
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Samlet vurdering 

Radio24syv har samlet set givet et retvisende billede af sin programvirk-
somhed. Radio24syv har endvidere på tilfredsstillende vis redegjort for de 

tilfælde af manglende opfyldelse af bekendtgørelsen og tilladelsen. 

Redegørelsen bærer præg af, at Radio24syv ikke har haft mulighed for at 

efterleve nævnets afgørelser om fortolkninger vedrørende radioens pro-

gramvirksomhed for 2013, fordi radioen først fik kendskab hertil ved 
nævnsudtalelsen om radio24syvs public service-redegørelsen for 2012 af 

19. december 2013 og nævnsafgørelsen vedrørende genudsendelser af 25. 
marts 2014. Radio24syv har efter det oplyste i al væsentlighed ændret 

praksis efter afgørelserne, således stationen så hurtigt som muligt efter 
afgørelserne opfylder kravene på den af nævnet definerede måde. 

Nævnet understreger, at Radio24syv fremover ikke må iværksætte æn-
dringer, der påvirker opfyldelsen af tilladelsen, medmindre stationen forin-

den har fået dispensation hertil. 

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio 24syvs public service-
redegørelse vil blive offentliggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside 
www.kulturstyrelsen.dk den 18. november. 
 
 

 
 
 

 
 

Mads Bryde Andersen 

                                                       formand    
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Christian Edelvold Berg 

      nævnssekretær 
 

 


