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Afgørelse vedrørende Foreningen SydfynTV’s klage over
Radio- og tv-nævnets afgørelse af 2. november 2020
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage fra Foreningen SydfynTV
over Nævnets afgørelse af 2. november 2020 vedrørende tilsyn med
Foreningen SydfynTV’s programvirksomhed, hvor foreningen modtog en
påtale for manglende overholdelse af kravet om egenproduktion samt et
tilbagebetalingskrav på 335.123,756 kr. for perioden fra 1. januar 2020
til 2. oktober 2020.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om
at fastholde sin afgørelse af 2. november 2020 om at påtale Foreningen
SydfynTV’s manglende egenproduceret programvirksomhed. Nævnet
fastholder derudover udstedelsen af et tilbagebetalingskrav på
335.123,756 kr. til Foreningen SydfynTV for den manglende
egenproducerede programvirksomhed i perioden fra 1. januar 2020 til 2.
oktober 2020.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse vedrørende
tilsyn med Foreningen SydfynTV’s programvirksomhed, hvor Nævnet
påtalte Foreningen SydfynTV’s manglende overholdelse af kravet om
egenproduktion ved at have co-produceret to af tv-stationens ugentlige
programmer, hvormed Nævnet udstedte et tilbagebetalingskrav på
335.123,756 kr. til Foreningen SydfynTV. Foreningen modtog afgørelsen
den 2. november 2020, hvorefter foreningen den 3. november 2020
derudover modtog et separat tilbagebetalingsbrev som følge af Nævnets
afgørelse.
Radio- og tv-nævnet modtog 19. november 2020 en indsigelse fra
Foreningen SydfynTV, hvor foreningen bl.a. oplyste, at Nævnets
afgørelse af 2. november 2020 måtte bero på en fejl, da foreningen
forsat mente, at foreningens produktionspraksis ikke var coproduktioner. Foreningen henviste til, at co-produktioner, ifølge
foreningen, alene kunne foregå mellem ”ligeværdige parter” på det
visuelle område, og dermed ikke mellem en tv-station og en radiostation.

Side 2

Foreningen fremhævede derudover, at foreningens programvirksomhed
til fulde var i overensstemmelse med formålet med Lovforslag nr. L 50
om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed af 6. november
2013. Foreningen SydfynTV påpegede i den forbindelse, at foreningen
har lokal tilknytning og forankring, hvormed Nævnet, ifølge foreningen,
havde fejlfortolket formålet med lovforslaget samt bemærkningerne til
dette i sin generelle vejledning, idet forbuddet mod co-produktioner var
rettet mod at forhindre tværregionale produktionsselskaber på TV.
Foreningen oplyste derudover, at det var anført i Foreningen SydfynTV’s
ansøgning om programtilladelse i MUX 1 i 2019, at foreningen ville
afsondre mulighederne for at udføre sit virke i samspil og samarbejde
med andre relevante lokalmedier, herunder lokalt funderede
radiostationer med henblik på at fremme størst og bedst muligt
produktion af TV for seerne. Foreningen oplyste hertil, at foreningen i
overensstemmelse med Nævnets afgørelse var ophørt med den hidtidige
produktionspraksis således, at foreningen ikke på nuværende tidspunkt
samarbejder med de to lokalradioer Faaborg-Midtfyn Lokalradio og
Svendborg Lokalradio. Foreningen understregede dertil, at foreningen
ikke havde øvrige bemærkninger til det i ovenstående fremsatte, men at
foreningen dog havde betragtninger til opgørelsen af foreningens
tilskudsberettigede timer i 2020.
I disse betragtninger bemærker foreningen bl.a., at Foreningen
SydfynTV den 26. maj 2020 modtog en orientering fra Nævnet om et
forestående tilsyn, og at foreningen i denne besked var blevet bedt om
ikke at foretage sig yderligere op til modtagelsen af Nævnets
høringsbrev. Foreningen bemærkede dertil, at foreningen kunne have
udnyttet dispensationsmulighederne som følge af COVID-19 ved at have
sendt genudsendelser, såfremt foreningen var blevet advaret om, at den
anvendte produktionsform blev betragtet som co-produktioner, hvormed
foreningen finder, at de er blevet ramt uforholdsmæssigt hårdt af disse
forhold, herunder med henvisning til en lang sagsbehandlingstid.
Foreningen anførte på denne baggrund to alternative modeller for
optælling af tilskudsberettigede produktionstimer.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 17. december 2020 i henhold
til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og
fjernsynsvirksomhed m.v. (radio- og fjernsynsloven) behandlet sagen og
skal udtale:
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Nævnet bemærker, at Foreningen SydfynTV i sin klage af 19. november
2020 ikke fremkommer med yderligere oplysninger, der kunne have haft
betydning for Nævnets afgørelse, eller som Nævnet ikke allerede har
taget stilling til i sin afgørelse af 2. november 2020. Nævnet finder
derfor, at Foreningen SydfynTV’s klage ikke giver anledning til at ændre
Nævnets afgørelse om at påtale Foreningen SydfynTV’s manglende
overholdelse af kravet om egenproduktion eller tage sagen op på ny,
hvormed Nævnet fastholder sin afgørelse. Nævnet finder af den grund
heller ikke, at der er grundlag for at ændre Nævnets tilbagebetalingskrav
på 335.123,756 kr. til foreningen.
Nævnet bemærker i den henseende, at Foreningen SydfynTV’s klage
over Nævnets afgørelse af 2. november 2020, hvori foreningen bl.a.
henviser til foreningens fortolkning af forbuddet mod co-produktioner,
foreningens efterlevelse af lovgrundlagets formål og de anførte
oplysninger i foreningens ansøgning om programtilladelse i 2019, ikke
kan begrunde, at Nævnet skulle betragte de udsendelser, som er sendt
på stationen SydfynTV i perioden fra 1. januar 2020 til 2. oktober 2020,
og som ligger til grund for Nævnets påtale af 2. november 2020, som
produceret af Foreningen SydfynTV selv, jf. § 11, stk. 1, i henhold til §
13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 79 af 20. januar 2019 om
ikkekommercielt tv i MUX 1.
Nævnet vurderer således, at disse forhold, herunder foreningens øvrige
betragtninger vedrørende opgørelsen af foreningens tilskudsberettigede
timer, ikke kan føre til en ændret vurdering af Nævnets afgørelse
vedrørende Foreningen SydfynTV af 2. november 2020.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet fastholder sin afgørelse af 2. november 2020 om at
påtale
Foreningen
SydfynTV’s
manglende
egenproduceret
programvirksomhed i perioden fra 1. januar 2020 til 2. oktober 2020, jf.
§ 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 79 af 20. januar 2019 om
ikkekommercielt tv i MUX 1, samt jf. § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr.
1236 af 21. august 2020 om ikkekommercielt tv i MUX 1.
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Nævnet fastholder derudover det udstedte tilbagebetalingskrav på
335.123,756 kr. til Foreningen SydfynTV for perioden fra 1. januar
2020 til 2. oktober 2020, jf. § 35, i bekendtgørelse nr. 79 af 20. januar
2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1, samt jf. § 40, i bekendtgørelse nr.
1236 af 21. august 2020 om ikkekommercielt tv i MUX 1.
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