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Udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2014 

Kære Bjarne Werner Munck 

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

public service-redegørelse for 2014. 

 
Radio- og tv-nævnet finder, at Radio24syvs redegørelse i 2014 i alt væ-

sentligt opfylder public service-tilladelsens krav. Redegørelsen har kun på 
et enkelt punkt manglet oplysninger i forhold til den af nævnet trufne afgø-

relse af 25. marts 2014 om genudsendelser. Efter høring herom den 16. 
september 2015 foreligger der et tilfredsstillende og retvisende billede af 

Radio24syvs programvirksomhed og øvrige aktiviteter i 2014. 
 

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. 
 

Tilladelsesvilkår 

Nævnet har ved sin gennemgang af Radio24syvs public service-
redegørelse for 2014 konstateret, at Radio24syv ikke i sin helhed har op-

fyldt vilkårene til:  
• 1.140 minutters nyhedsudsendelse per uge for så vidt angår hellig-

dagsuger frem til Radio- og tv-nævnets dispensation den 22. december 
2014 

• Brugen af genudsendelser (systematisk genudsendelse af hele nyheds-
udsendelser) frem til ultimo marts 2014 

• 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge for så vidt angår uge 28, hvor 
der kun blev udsendt 29 timers aktualitetsprogrammer 

• 25 minutters satire dagligt frem til 22. december 2014, hvor Radio- og 
tv-nævnet dispenserede fra kravet på daglig basis 

• Antallet af genudsendelser (maksimalt 10 pct.) frem til ændringen i uge 
38 foranlediget af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 25. marts 2014 
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• Andelen af dansk musik indenfor de tidligere angivne tidsintervaller 

frem til Radio- og tv-nævnets afgørelse den 22. december 2014 om 
opgørelse på døgnbasis. 

 
På baggrund af Radio24syvs beskrivelse af overtrædelserne samt statio-

nens ændrede procedurer og Radio- og tv-nævnets dispensation af 22. 

december 2014, lægger nævnet til grund, at ovennævnte overtrædelser 
ikke er af en karakter, som kan begrunde, at Radio- og tv-nævnet foreta-

ger sig yderligere i den anledning. 
 

Radio- og tv-nævnet skal dog bemærke følgende vedrørende Radio24syvs 
public service-redegørelse for 2014: 

• Det er nævnets forventning, at stationen indenfor det nye kravs fleksi-
bilitet for satireprogrammernes udsendelsesdage fremover kompense-

rer for forudsigelige eller uforudsigelige ændringer i sendefladen. 
• Radio- og tv-nævnet skal endvidere henstille til stationen, at der fore-

tages de nødvendige skridt til forebyggelse af fejl i planlægning af kul-
turprogrammerne. 

• Nævnet skal for så vidt angår stationens overtrædelse af vilkåret om 
debatprogrammer understrege, at tilladelsens krav tillige gælder uger 

med omlægning af sendeplanen. Stationen skal fremover således sikre 

tilladelsens vilkår overholdt i også sådanne uger. 
 

Endelig har Radio- og tv-nævnet særligt bemærket stationens overtrædel-
se af vilkåret om maksimalt 2/3 musik indenfor de to mest dominerende 

musikgenrer. Nævnet skal derfor afslutningsvis indskærpe overfor Ra-
dio24syv, at vilkåret skal overholdes. 

 

Økonomi og regnskab 

Radio og tv-nævnet har noteret sig, at Radio24syv i public service-
redegørelsen oplyser, at indtægter fra salg af radionyheder til henholdsvis 

Pop FM og Radio Max - i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets 
afgørelse fra 2013 - er registreret som anden virksomhed. 

 
Tilbagebetaling 

Radio24syv skal ikke tilbagebetale tilskud. 

 

Samlet vurdering 

Radio24syv har samlet set givet et retvisende billede af sin programvirk-
somhed i 2014.  

 
Redegørelsen bærer præg af, at Radio24syv i løbet af 2014 har overtrådt 

en række programkrav, som stationen først opnåede dispensation fra den 
22. december 2014. Nævnet finder på den baggrund anledning til at ind-

skærpe, at Radio24syv fremover ikke må iværksætte ændringer, der på-
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virker opfyldelsen af tilladelsesvilkår, medmindre stationen forinden har 

fået dispensation hertil. 
 

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse 
vil blive offentliggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside 
www.kulturstyrelsen.dk den 30. oktober 2015. 
 
 
 

 
Mads Bryde Andersen 

                                                       formand    
 

 

                                                                   
          /Lill-Jana Vandmose Larsen 

nævnssekretær 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

Radio- og tv-nævnets udtalelse af d.d. om Radio24syvs public service- 
redegørelse for 2014. 


