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Afgørelse vedrørende Tvungs klage over afgørelse 

vedrørende Tvungs årsrapport for 2018 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage fra Tvung over Nævnets 

afgørelse af 21. november 2019 vedrørende tilsyn med Tvungs 

årsrapport for 2018, hvor foreningen modtog en påtale for ikke at 

overholde kravet om egenproduktion. 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om 

at fastholde sin afgørelse af 21. november 2019 om at påtale Tvungs 

overtrædelse af kravet om egenproduktion. 

 

Radio- og tv-nævnet indskærper endvidere, at Tvung skal ændre sin 

praksis i forbindelse med produktion af stationens programmer i 

overensstemmelse med Nævnets afgørelse af 21. november 2019, og at 

foreningen senest den 1. februar 2021 skal kunne dokumentere disse 

ændringer, da Nævnet kan konstatere, at foreningen ikke har foretaget, 

eller påtænkt, ændringer af sin praksis på baggrund af Nævnets 

afgørelse af 21. november 2019. 

 

Radio- og tv-nævnet træffer derudover afgørelse om, at der skal 

gennemføres et opfølgende tilsyn med Tvung i forbindelse med 

foreningens afrapportering for driftstilskud for regnskabsåret 2020 i 

2021 med henblik på at afdække eventuelle sanktioner, herunder om der 

skal udstedes et tilbagebetalingskrav for manglende overholdelse af 

kravet om egenproduktion. 

 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at 

Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnets afgørelse af 21. november 2019 og godkendelse 

af regnskab for 2018 

Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse vedrørende 

tilsyn med Tvungs årsrapport for 2018, hvor Nævnet påtalte Tvungs 

manglende overholdelse af kravet om egenproduktion ved at have 
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anvendt udbetalt driftstilskud i 2018 til betaling af Brønderslev 

Ungdomsskole, Jammerbugt Ungdomsskole og Ungdomsskolen, Aalborg 

Kommune for produktion af Tvungs programmer. Foreningen modtog 

ligeledes en godkendelse af deres årsregnskab for 2018 med 

bemærkninger om, at det skulle fremgå klart af foreningens regnskab 

for 2019, hvordan foreningen havde håndteret en lignende udgiftspost, 

såfremt en sådan udgiftspost fremgik af foreningens regnskab for 2019. 

Herudover blev foreningen bedt om at redegøre for, hvordan foreningen 

havde håndteret denne eventuelle udgiftspost i foreningens 

ledelsesberetning. 

 

Udstedelse af programtilladelse til udøvelse af ikkekommercielt tv i MUX 

1 af 9. januar 2020 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 9. januar 2020 tilladelse til at udøve 

ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 i perioden fra 1. januar 

2020 til 31. december 2025 til Tvung på baggrund af foreningens 

ansøgning i juni 2019. 

 

Høring af 23. oktober 2020 

Radio- og tv-nævnet sendte den 23. oktober 2020 en høring til Tvung 

vedrørende foreningens årsregnskab for 2019, da Nævnet i 

gennemgangen af regnskabet kunne konstatere, at foreningen ikke i sit 

årsregnskab for 2019, herunder i ledelsesberetning, havde godtgjort, 

hvordan foreningen havde imødekommet Nævnets påtale af foreningens 

manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i 2018. 

Foreningen blev derfor bedt om at bekræfte, at de havde taget Nævnets 

påtale til efterretning, således at de ikke forsat per 1. januar 2020 eller 

i umiddelbar forlængelse heraf betalte andre organisationer eller 

foreninger for medvirken til programproduktion m.v. i henhold til 

Nævnets påtale af 21. november 2019. 

 

Telefonnotat af 28. oktober 2020 

Radio- og tv-nævnet modtog den 28. oktober 2020 en telefonisk 

henvendelse fra Tvungs kontaktperson og bestyrelsesformand, hvor 

kontaktpersonen oplyste, at foreningen ikke forstod Nævnets høring af 

23. oktober 2020 vedrørende Tvungs årsregnskab for 2019, da 

foreningen i det hele taget ikke havde forstået Nævnets afgørelse af 21. 

november 2019. Kontaktpersonen oplyste hertil, at foreningen ikke siden 

modtagelsen af afgørelsen i november 2019 havde foretaget sig 

yderligere i forhold til påtalen, og dermed ikke havde ændret på 

foreningens produktionspraksis, siden de modtog afgørelsen. Foreningen 

blev hertil bedt om at indsende sine bemærkninger til den fremsendte 

høring af 23. oktober 2020, og sine bemærkninger i øvrigt, skriftligt. 
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Høringssvar af 28. oktober 2020  

Tvung fremsendte den 28. oktober 2020 svar på høring af 23. oktober 

2020, hvor foreningen oplyste, at foreningen ikke forstod 

bemærkningerne til årsregnskabet for 2018, da det tydeligt fremgik af 

Tvungs vedtægter, at Tvung er en sammenslutning af 3 ungdomsskoler, 

hvor der blev lagt vægt på at lave tv for unge, af unge og med unge, 

hvormed tilskuddet derfor blev fordelt mellem de tre ungdomsskoler. 

Foreningen oplyste hertil, at de i fremtiden ville sørge for, at det fremgik 

af foreningens årsregnskaber, at tilskuddet fordeles til de tre 

ungdomsskoler, så det ville fremstå klart, at driftstilskuddet ikke blev 

brugt på køb af tv-produktioner, men at tilskuddet indgik i 

ungdomsskolernes drift af tv, der blev drevet af frivillige unge.  

 

Supplerende høring af 6. november 2020 

Radio- og tv-nævnet sendte den 6. november 2020 en supplerende 

høring til Tvung, hvor Nævnet forklarede, at Nævnets afgørelse 

vedrørende tilsynet med Tvungs årsrapport for 2018 af 21. november 

2019 skulle forstås således, at det var i strid med kravet om, at 

programmer skal være produceret af tilladelseshaver selv, at betale 

virksomheder, foreninger etc., som ikke virker som enkeltpersoner, for 

at producere programmer til foreningen. Nævnet bemærkede hertil, at 

dette gjaldt, uagtet, hvordan en sådan praksis f.eks. måtte fremgå 

foreningens årsregnskab eller vedtægter. Herudover fremstillede 

Nævnet, at Tvung ikke umiddelbart ville overholde kravet om 

egenproduktion, såfremt foreningen flyttede udgiftsposten til 

ungdomsskolerne ned i årsregnskabets noter henset til, at det således 

fortsat ville være ungdomsskolerne, der modtog betaling for at 

producere Tvungs programindhold. Nævnet gjorde dertil opmærksom 

på, at stationen havde mulighed for at tilbyde public access til borgerne 

i regionen, ligesom de også havde mulighed for f.eks. at aflønne 

medarbejdere ansat ved stationen, hvortil foreningen kunne finde 

yderligere vejledning på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

 

Nævnet bad i den forbindelse Tvung om at indsende sine bemærkninger 

på baggrund af de anførte forhold i Nævnets høring.  

  

Telefonnotat af 17. november 2020 

Radio- og tv-nævnet rettede 17. november 2020 telefonisk henvendelse 

til Tvung, da foreningen ikke havde fremsendt et svar. Kontaktpersonen 

oplyste, at høringsmailen var blevet kaldt tilbage og de derfor ikke troede 

de skulle svare på høringen. Nævnet beklagede den tekniske fejl. 

 

Kontaktpersonen oplyste derudover, at foreningen ikke vidste, hvad de 

skulle svare på høringen af 6. november 2020, da foreningen siden sin 
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opstart havde bestået af de tre ungdomsskoler, og derfor havde fordelt 

sit tilskud mellem disse ungdomsskoler. Nævnet forklarede hertil, at 

høringen var sendt med henblik på at forklare Nævnets påtale af 21. 

november 2019, som foreningen havde givet udtryk for, at de ikke havde 

forstået i foreningens høringssvar af 28. oktober 2020, og at få 

foreningens bemærkninger til, at det er i strid med kravet om, at 

programmer skal være produceret af tilladelseshaver selv, at betale 

virksomheder, foreninger etc., som ikke virker som enkeltpersoner, for 

at producere programmer til foreningen, uagtet, hvordan en sådan 

praksis f.eks. måtte fremgå af foreningens årsregnskab eller vedtægter. 

 

Supplerende høring af 17. november 2020  

Radio- og tv-nævnet genfremsendte den 17. november 2020 Nævnets 

supplerende høring af 6. november 2020. Svarfristen for denne høring 

blev sat til den 24. november 2020. 

 

Høringssvar af 17. november 2020 

Tvung fremsendte den 17. november 2020 svar på supplerende høring 

af 17. november 2020, hvor foreningen oplyste, at foreningen forstod, 

at Radio- og tv-nævnet betragtede udgifterne til ungdomsskolerne som 

et brud på kravet om egenproduktion, og at foreningens bemærkning til 

dette var, at foreningen ikke bryder kravet om egenproduktion, da 

foreningen består af de tre ungdomsskoler, og at de tre ungdomsskoler 

deler foreningens driftstilskud, hvormed foreningen betragter det 

således, at de selv producerer tv, da de tre ungdomsskoler, der 

producerer tv-udsendelserne, er en del af Tvung. 

 

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:  

 

Nævnet bemærker, at Tvung i sin klage 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 21. november 2019. Nævnet finder derfor ikke, at Tvungs 

klage giver anledning til at ændre Nævnets afgørelse om at påtale 

Tvungs manglende overholdelse af kravet om egenproduktion eller tage 

sagen op på ny, hvormed Nævnet fastholder sin afgørelse. 

 

Nævnet bemærker i den henseende, at Tvungs klage over Nævnets 

afgørelse af 21. november 2019, hvori Tvung henviser til Tvungs 
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vedtægter, foreningskonstruktion og opfattelse af kravet om 

egenproduktion ikke kan begrunde, at Nævnet skulle betragte 

ungdomsskolernes produktion af Tvungs programmer som 

egenproduktioner for Tvung. Det vurderes derfor, at disse forhold, 

herunder at Tvung betragter betalingen som en ”fordeling” af 

foreningens driftstilskud til ungdomsskolerne, som ifølge foreningens 

vedtægter indgår som en del af foreningens bestyrelse, ikke kan føre til 

en ændret vurdering, da Nævnet fortsat finder, at midlerne i 2018 blev 

udbetalt som betaling for produktion af tv. 

 

Nævnet bemærker derudover, at Tvung har oplyst, at foreningen ikke 

har ændret foreningens praksis i forbindelse med produktion af 

stationens programmer, herunder anvendelsen af Tvungs driftstilskud til 

betaling af de tre ungdomsskoler for produktion af foreningens 

programmer på baggrund af Nævnets afgørelse af 21. november 2019. 

Nævnet kan således konstatere, at foreningen ikke har imødekommet, 

eller givet udtryk for, at foreningen har påtænkt at imødekomme 

Nævnets afgørelse, og at foreningen derudover ikke tidligere end før 

modtagelsen af Nævnets høring af 23. oktober 2020 har gjort indsigelse 

vedrørende Nævnets afgørelse. 

 

Nævnet finder på denne baggrund, at Tvung skal ændre sin praksis i 

forbindelse med produktion af stationens programmer i 

overensstemmelse med Nævnets afgørelse af 21. november 2019, og at 

foreningen senest den 1. februar 2021 skal kunne dokumentere disse 

ændringer, jf. § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed m.v.  

 

Nævnet finder endvidere, at der skal gennemføres et opfølgende tilsyn 

med Tvung, jf. § 29, i bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1, i forbindelse med foreningens afrapportering 

for driftstilskud for regnskabsåret 2020 i 2021 med henblik på at 

afdække eventuelle sanktioner, herunder om der skal udstedes et 

tilbagebetalingskrav for manglende overholdelse af kravet om 

egenproduktion, jf. § 11, stk. 1, i henhold til § 13, stk. 3, i 

bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020 om ikkekommercielt tv i 

MUX 1. 
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På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet fastholder sin afgørelse af 21. november 2019 om 

at påtale Tvungs overtrædelse af kravet om egenproduktion, jf. § 11, 

stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 2017 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1. 

 

Radio- og tv-nævnet indskærper endvidere, at Tvung skal ændre sin 

praksis i forbindelse med produktion af stationens programmer i 

overensstemmelse med Nævnets afgørelse af 21. november 2019, og at 

foreningen senest den 1. februar 2021 skal kunne dokumentere disse 

ændringer, jf. § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed m.v. 

 

Radio- og tv-nævnet træffer derudover afgørelse om, at der skal 

gennemføres et opfølgende tilsyn med Tvung, jf. § 29, i bekendtgørelse 

nr. 1236 af 21. august 2020 om ikkekommercielt tv i MUX 1, i forbindelse 

med foreningens afrapportering for driftstilskud for regnskabsåret 2020 

i 2021 med henblik på at afdække eventuelle sanktioner, herunder om 

der skal udstedes et tilbagebetalingskrav for manglende overholdelse af 

kravet om egenproduktion, jf. § 11, stk. 1, i henhold til § 13, stk. 3, i 

bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020 om ikkekommercielt tv i 

MUX 1. 

 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at 

Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, jf. § 26, 

i bekendtgørelse nr. 79 af 20. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 

1, samt jf. § 31, i bekendtgørelse nr. 1236 af 21. august 2020 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 

 

 




