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Afgørelse vedrørende anmodning om dispensation i forhold
til reportageprogrammer som følge af COVID-19
Sammendrag
Radio FM4 A/S har i mail af den 1. marts 2021 anmodet Radio- og tvnævnet om dispensation i forhold til reportageprogrammer som følge af
COVID-19.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet aførelse om
at godkende anmodningen om dispensation til tilladelsens punkt 16, nr.
9 som følge af COVID-19.
Radio- og tv-nævnet bemærker, at minimumskravet om 270 minutters
udsendelse i reportage- eller montageform pr. uge forventes opfyldt
senest den 1. juni 2021.
Radio- og tv-nævnet skal endvidere bemærke, at det er et vilkår for
godkendelsen, at Radio FM4 A/S redegør nærmere for, hvorfor det ikke
udgør en besparelse for stationen.
Sagens oplysninger
Tilladelseshaver af public service-radiokanalen med tilhørende
sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB), Radio FM4 A/S, der
udøver programvirksomhed under navnet RADIO4, har den 1. marts
2021 anmodet Radio- og tv-nævnet om dispensation i forhold til
reportageprogrammer som følge af COVID-19.
Henvendelsen er afstedkommet af Radio- og tv-nævnets mail af 4. februar 2021, hvoraf det fremgår:
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Radio- og tv-nævnet er bevidst om, at landet fortsat befinder sig i en
helt ekstraordinær situation som følge af COVID-19 – og at denne situation kan have indflydelse på Radio FM4 A/S’ opfyldelse af programvilkårene i tilladelsen til public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) af 4. juli 2019.
Radio- og tv-nævnet har forståelse for den særlige situation og vil tage
højde for denne ved Radio FM4 A/S’ årlige redegørelse og dermed opfyldelsen af de i tilladelsen stillede krav, jf. tilladelsens punkt 39.
Såfremt Radio FM4 A/S allerede nu kan se, at der er konkrete vilkår i
tilladelsen, som ikke forventes at kunne opfyldes som følge af COVID19, bedes stationen fremsende anmodning om dispensation herfor til
Radio- og tv-nævnet, jf. tilladelsens punkt 33 – 38, snarest muligt.
Radio FM4 A/S har ved mail af 1. marts 2021 anført følgende:
I forlængelse af din mail af 4. februar 2021 skal jeg hermed gøre opmærksom på, at Radio4 under den fortsatte nedlukning af samfundet
ifm. COVID-19 med effekt fra uge 5 ikke fuldt ud har været i stand til at
sende reportageprogrammer i vanligt omfang. Anbefalingerne om ikke
at opholde sig i længere tid sammen med kilder og at undgå rejser til
udlandet har konkret betydet, at reportageelementet udgik i ’Tro på det’
fra 7. februar, ligesom programmet ’Kontinentet’, som havde premiere
den 5. februar, ikke som planlagt kunne bringe reportager hjem til lytterne fra EU’s lande.
I andre programmer med reportageelementer eksperimenterer vi eksempelvis med de medvirkendes egne optagelser eller andre kreative
løsninger på at sende fra verden uden for studierne, uden at gå på kompromis med myndighedernes anbefalinger, men det er desværre ikke
lykkes os i alle formater at finde passende alternativer.
Radio4 skal på den baggrund anmode om, at radioen dispenseres for
kravet vedrørende reportageprogrammer, indtil corona-situationen tillader, at programmerne kan tilrettelægges som reportager.
Dispensationen vil ikke indebære en besparelse for radioen.
Såfremt vi oplever, at coronakrisen måtte føre til yderligere udfordringer
for radioen, herunder for opfyldelsen af sendetidskravene inden for andre programkategorier, vil vi tillade os at vende tilbage herom.
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Generelt kan vi bemærke, at COVID-19-restriktioner påvirker muligheden for at have medvirkende i programmerne. Først og fremmest naturligvis i studierne, men også på telefon og tieline, der ikke 1:1 kan erstatte deltagelse i studiet, da det eksempelvis er vanskeligt at føre lange
samtaler, når man ikke ser hinanden i øjnene.
Radio- og nævnets bemærkninger:
Radio- og tv-nævnet har behandlet anmodningerne om dispensation på
mødet den 15. april 2021 og skal herefter udtale:
I henhold til § 35, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019 om
udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den
fjerde FM-kanal og FDAB), kan Radio- og tv-nævnet efter forudgående
ansøgning godkende ændringer, der ikke er omfattet af § 34, herunder
ændringer af programindholdet.
Det er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at det ud fra de almindelige
forvaltningsretlige principper og inden for rammerne af indholdet i § 35,
stk. 1, må gælde, at såfremt tilladelseshaver ikke har mulighed for at
overholde vilkårene i tilladelsen på grund af udefrakommende forhold og
statslige myndighedstiltag og restriktioner, f.eks. som følge af COVID19, har Radio- og tv-nævnet mulighed for midlertidigt at dispensere for
vilkårene i tilladelsen alene ud fra den begrundelse, at det simpelthen
ikke er muligt eller lovligt at opfylde vilkårene.
Radio FM4 A/S’ forpligtelse i forhold til reportageprogrammer er anført i
tilladelsens punkt 16, nr. 9, hvoraf det fremgår:
”I henhold til bekendtgørelsens § 6, nr. 1 – 9, skal tilladelseshavers programvirksomhed, jf. bekendtgørelsens bilag 3 om program-kategorier,
som minimum indeholde:
……..
9. 270 minutters udsendelser i reportage- eller montageform pr. uge.”
Radio FM4 A/S har telefonisk den 25. marts 2021 bekræftet, at dispensationsanmodningen vedrører dette punkt i tilladelsen.
Radio FM4 A/S anmoder om, at radioen dispenseres for kravet vedrørende reportageprogrammer indtil corona-situationen tillader, at programmerne kan tilrettelægges som reportager.
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Radio FM4 A/S oplyser, at stationen under den fortsatte nedlukning af
samfundet i forbindelse med COVID-19 med effekt fra uge 5 ikke fuldt
ud har været i stand til at sende reportageprogrammer i vanligt omfang.
Anbefalingerne om ikke at opholde sig i længere tid sammen med kilder
og at undgå rejser til udlandet har konkret betydet, at reportageelementet udgik i programmet ”Tro på det” fra 7. februar, ligesom programmet
”Kontinentet”, som har premiere den 5 februar, ikke som planlagt kunne
bringe reportager hjem til lytterne fra EU’s lande.
Samtidig bemærker Radio FM4 A/S, at andre programmer med reportageelementer eksperimenterer stationen eksempelvis med de medvirkendes egne optagelser eller andre kreative løsninger på at sende fra verden
uden for studierne, uden at gå på kompromis med myndighedernes anbefalinger, men det er desværre ikke lykkes for stationen i alle formater
at finde passende alternativer.
Endvidere bemærker Radio FM4 A/S, at COVID-19 restriktioner generelt
påvirker muligheden for at have medvirkende i programmerne. Først og
fremmest naturligvis i studierne, men også på telefon og tieline, der ikke
1:1 kan erstatte deltagelse i studiet, da det eksempelvis er vanskeligt at
føre lange samtaler, når man ikke ser hinanden i øjnene.
Det er Radio- og tv-nævnes vurdering, at dispensationsanmodningen
kan imødekommes, idet den manglende overholdelse af minimumskravet skal tilskrives forhold relateret til COVID-19.
Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at det lægges til grund for imødekommelse af dispensationsanmodningen, at minimumskravet om 270
minutters udsendelse i reportage- eller montageform pr. uge. er opfyldt
senest den 1. juni 2021. Såfremt forholdene som følge af COVID-19 situationen på dette tidspunkt fortsat tilsiger, at det ikke anses for muligt
at opfylde kravene om reportageprogrammerne, skal Radio FM4 A/S ansøge om dispensation på ny.
På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet godkender Radio FM4 A/S’ anmodning om
dispensation fra punkt 16, nr. 9 i tilladelsen som følge af COVID-19.
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Radio- og tv-nævnet bemærker, at minimumskravet om 270 minutters
udsendelse i reportage- eller montageform pr. uge forventes opfyldt
senest den 1. juni 2021.
Radio- og tv-nævnet skal endvidere bemærke, at det er et vilkår for
godkendelsen, at Radio FM4 A/S redegør nærmere for, hvorfor det ikke
udgør en besparelse for stationen.

Med venlig hilsen

Søren Sandfeld Jakobsen
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