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Afgørelse vedrørende tilsyn med CityTV Copenhagen
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har på baggrund af en henvendelse fra Statsadvokaten
for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) vedrørende forhold
hos foreningen CityTV Copenhagen indledt et tilsyn med foreningen.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at
CityTV Copenhagen sættes i skærpet tilsyn jf. § 65, stk. 1 i bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, idet Radio- og tvnævnet vurderer, at der er risiko for, at CityTV Copenhagen ikke overholder
tilskudsbetingelserne og at det økonomiske grundlag for CityTV
Copenhagens fortsatte drift er i fare. Endvidere finder nævnet, at der er
tvivl om, hvorvidt den økonomiske styring, som gennemføres hos CityTV
Copenhagen, er tilstrækkelig.
Sagens oplysninger
Radio- og tv- nævnet udstedte den 9. januar 2020 programtilladelse til
ikkekommercielt tv i MUX 1 til foreningen CityTV Copenhagen (herefter
CityTV) for perioden 15. februar 2020 til 31. december 2025.
Den 19. juni 2020 kontaktes Radio- og tv-nævnet af Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK), der anmoder om
materiale vedrørende CityTV i forbindelse med efterforskningen af en
straffesag om bedrageri.
SØIK oplyser, at de vil undersøge, hvorvidt der i de udbetalte midler fra
Radio- og tv-nævnet er indeholdt støtte til lønomkostninger for personer,
der også er søgt om lønkompensation til i samme periode.
Radio- og tv-nævnet kontakter samme dag SØIK pr. telefon, og samtlige
journaliserede dokumenter vedr. CityTV fremsendes. Der pågår henover
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sommeren 2020 en yderligere dialog mellem Radio- og tv-nævnet og
SØIK om straffesagen.
CityTV orienteres pr. mail den 7. juli 2020 om at Radio- og tv-nævnet d.
7. juli 2020 har modtaget en mail fra SØIK.
SØIK har oplyst, at
, der er kontaktperson for CityTV
Copenhagen, som led i en verserende straffesag er mistænkt for
bedrageri med støttemidler i relation til MUX 1-tilladelsen.
CityTV Copenhagen fik derfor oplyst, at de, for nuværende, ikke ville få
udbetalt 2. rate af driftstilskuddet for 2020, idet Radio- og tv-nævnet
ville undersøge sagen nærmere og umiddelbart afvente en afgørelse fra
byretten.
Den 8. juli 2020 skriver daværende formand for CityTV
at de beder nævnet genoverveje tilbageholdelsen af midler,
idet de ikke kan betale til
og husleje for studie og
adresse.
Samme dag kvitterer Radio- og tv-nævnet for modtagelse af
henvendelsen fra CityTV og oplyser, at Radio- og tv-nævnet fastholder,
at CityTV Copenhagen ikke for nuværende vil få udbetalt 2. rate af
driftstilskuddet for 2020, idet Radio- og tv-nævnet vil undersøge sagen
nærmere og umiddelbart afvente en afgørelse fra byretten.
Den 16. juli 2020 anmoder SØIK om en kort redegørelse fra Radio- og
tv-nævnet. Den 12. august 2020 fremsender sekretariatet redegørelsen
til SØIK.
Den 19. august 2020 modtager Radio- og tv-nævnet et håndskrevet brev
fra
dateret 11. august
2020.
i oplyser blandt andet, at han er blevet oplyst
om, at der er kommet en ny bestyrelse for CityTV og at han hævder at
være den lovlige, legitime formand og projektleder for foreningen.
Endvidere oplyser
, at han har søgt (corona)
lønkompensation til fotografen hos CityTV og
– begge
medarbejdere hos CityTV.

Han anfører endvidere, at den næste formand for CityTV har begået et
kup og udnævnt en ny bestyrelse uden om foreningens vedtægter.
nævner igen, at han er bestyrelsesformand og står til
rådighed for ethvert spørgsmål. Endelig oplyser han, at en navngiven
medarbejder fik lønninger mens han sad i bestyrelsen, og at han var
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ansvarlig for overholdelse af bekendtgørelsen og retningslinjer, samt at
han har godkendt foreningens vedtægter som medlem.
Radio- og tv-nævnet videresender samme dag brevet til SØIK til
orientering.
I august 2020 indledes retssagen mod CityTV’s tidligere formand
, og i perioden oktober-november 2020 er nævnet i
telefonisk kontakt med SØIK ad flere omgange.
Den 2. november 2020 kendes
skyldig i en lang række
punkter – herunder om dokumentfalsk og bedrageri med coronahjælpepakker. Opnåelsen af CityTV’s tilladelse til udøvelse af
ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 indgår ikke i den endelige
straffesag.
Den 12. november 2020 modtager Radio- og tv-nævnet en anonymiseret
version af domsudskrift. Der falder endelig dom 25. november 2020,

Den 20. november 2020 sender Radio- og tv-nævnet en høring til CityTV
ang. tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold. Høringsfrist
fastsættes til 30. november 2020.
Den 30. november 2020 modtager Radio- og tv-nævnet høringssvar fra
CityTV. Høringssvaret er imidlertid ikke dækkende, hvorfor nævnet
udarbejder et supplerende høringsbrev. På dette tidspunkt oplyser
CityTV, at der er tale om misbrug for foreningens midler. De kan således
ikke redegøre for et beløb på DKK 125.951, på daværende tidspunkt.
Den 14. december 2020 sender Radio- og tv-nævnet en opfølgende
høring. CityTV anmodes blandt andet om at indsende nummererede bilag
vedr. regnskabets poster samt en tabelopgørelse, hvoraf det tydeligt
fremgår, hvilke bilag der kan relateres til de enkelte udgiftsposter,
herunder også en tydelig angivelse af, hvilke udgiftsposter der ikke kan
redegøres fyldestgørende for mv. Endvidere blev CityTV bedt om at
indsende dokumentation for, at den ekstraordinære generalforsamling i
juni 2020 var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Høringsfrist
sættes til d. 5. januar 2021
Den 5. januar 2021 modtager Radio- og tv-nævnet høringssvar fra
CityTV, hvor det fremgår, at der er indsendt et årsregnskab til
Erhvervsstyrelsen.
Nævnet skriver derfor d. 15. januar 2021 og
anmoder om at årsregnskabet sendes senest d. 22. januar 2021.
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Den 15. januar 2021 oplyser CityTV, at der er kommet virus på deres
hjemmeside og at de derfor er ved at oprette en ny.
Den 19. januar 2021 er Radio- og tv-nævnet i telefonisk kontakt med en
selvstændig revisor ved navn
, som efterfølgende sender
en mail til nævnet med anmodning om fristudsættelse på 14 dage, idet
han oplyser at foreningen har været udsat for underslæb.
D. 20 januar 2021 bekræfter Radio- og tv-nævnet at fristen for
indsendelse af det regnskabsmæssige materiale er d. 5. februar 2021 og
henviser for en god ordens skyld til driftstilskudsbekendtgørelsens
kapitel 4, der regulerer regnskabsaflæggelse for foreninger der
modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.
Den 26. januar 2021 fremsender CityTV et årsregnskab for 2020.
Den 27. januar 2021 oplyser CityTV i forbindelse med telefonsamtale at
CityTV ville udarbejde et kommenteret kontoudtog, der skal redegøre for
de udgiftsposter i det indsendte årsregnskab, hvor der ikke forefindes
noget bilagsmateriale.
Den 2. februar 2021 anmoder Radio- og tv-nævnet CityTV om, at
indsende dokumentation, der kan understøtte, at udgifter uden
tilgængeligt bilagsmateriale er anvendt til formålet. Fx dokumentation,
der understøtter, at udgiften til husleje rent faktisk er gået til at betale
foreningens husleje. I henhold til årsregnskabet fremgår det, at der ikke
kan fremskaffes bilagsmateriale til udgifter svarende til i alt 243.387 kr.
Fristen sættes til d. 10. februar 2021.
Den 10. februar 2021 modtager Radio- og tv-nævnet et revideret
regnskab for den nu nedlukkede bankkonto, som før har været
administreret udelukkende af
på vegne af foreningen.
Den 11. februar 2021 skriver Radio- og tv-nævnet til CityTV at der er
mangler dokumenter som CityTV henviser til og at det vedhæftede Excelark ikke kan åbnes.
Den 15. februar 2021 meddeler
, at de vil
påbegynde en eksklusion af CityTV fra
pga. ubetalte
regninger. Denne er imidlertid efter det oplyste fra sendesamvirket p.t.
på hold, idet sendesamvirket afventer afgørelse fra Radio- og tv-nævnet.
Den 15. februar 2021 sender CityTV yderlig dokumentation ind og skriver
blandt andet til Radio- og tv-nævnet, at der har været svindel med
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lejemålene, som foreningen har betalt til, idet de blandt andet er blevet
brugt til beboelse.
Den 16. februar 2021 fremsendes en tilrettet version af Excel-arket. I
den tilrettede version har den daværende formand
(formand i perioden juni 2020-februar 2021) rettet at
bankgebyrer ikke skal anføres som svindel og at udbetalingen til en
navngiven medarbejder var hans løn. Bestyrelsen oplyser at de ikke har
kendskab til mundtlige eller skriftlige bestyrelsesbeslutninger, referater
eller lignende andet end generalforsamlinger.
Den 18. februar 2021 oplyser CityTV blandt andet, at de har fået nyt
domæne, www.citytvcph.dk, fordi den tidligere formand ejer domænet
www.citytvcopenhagen.dk, og at
vil afgøre om de kan få
retten overdraget til foreningen. CityTV oplyser, at der endnu mangler
en del redigering og at materialer er på vej op. Endvidere oplyser de til
orientering, at de har bøvl med p-bøder, inkassosager fra leje af bil og
en del henvendelser hvorfor de har fået et nyt kontor/postadresse.
Den 26. februar 2021 indsender CityTV en korrespondance de ikke har
set før sammen med et brev
fra den tidligere formand som
de ligeledes har videresendt til SØIK. De oplyser endvidere, at depositum
til lejemålet ikke er udbetalt, fordi det blev brugt til rydning af
beboelseslejemålene, og til at dække manglende betaling for lejemålet.
CityTV vil forsøge at rekvirere dele af depositummet, da foreningen
forventer, at der bør være et beløb på ca. 30.000 tilbage. De vil sende
en opgørelse herom, hvis det lykkes dem at tilbageføre midlerne.
Det oplyses endvidere, at bestyrelsen har afholdt konstitution d. 25.
februar 2021 og indvalgt 5 nye medlemmer, der alle er frivillige.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde 27. maj 2021 behandlet sagen i
henhold til § 42, nr. 1 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 med senere ændringer
(radio- og fjernsynsloven) og skal udtale:
Det følger af lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
(herefter ”driftstilskudsloven”) § 6, stk. 1, at foreningen ledes af en
bestyrelse, der sammensættes i henhold til foreningens vedtægter. Det
følger i den forbindelse af bemærkningerne til bestemmelsen, at
bestyrelsen med udgangspunkt i almindelige foreningsretlige principper
altid vil bestå af minimum tre personer.
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Endvidere følger det af driftstilskudslovens § 6, stk. 3, at foreningen er
ansvarlig for, at foreningens formål varetages i overensstemmelse med
gældende lovgivning og for forvaltningen af de offentlige tilskud, samt
at foreningen over for tilskudsyder repræsenteres af den eller de
personer, der tegner foreningen, eller som foreningen udpeger til at
varetage kontakten. Af bemærkningerne til § 6, stk. 3, fremgår det
endvidere, at den foreslåede bestemmelse fastslår, at når
tilskudsmodtager er en forening, er det foreningen som juridisk person,
som er ansvarlig for anvendelsen af det ydede tilskud.
Det følger endvidere af § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 109 af 28. januar
2021 om ikkekommercielt tv i MUX 1 (herefter ”MUX 1bekendtgørelsen”), at programtilladelse kun kan udstedes til foreninger,
som har som hovedformål at drive ikkekommerciel lokal
fjernsynsvirksomhed.
Det fremgår herudover af § 8, stk. 1 i driftstilskudsloven, at den
offentlige
hovedtilskudsyder
skal
føre
tilsyn
med,
om
tilskudsmodtageren forvalter driftstilskuddet i overensstemmelse med
det formål, tilskuddet er bevilget til, og i overensstemmelse med denne
lov og anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden
lovgivning, indgåede aftaler og øvrige betingelser for driftstilskuddet.
Den offentlige hovedtilskudsyder kan endvidere beslutte, at en
tilskudsmodtager skal underlægges et skærpet tilsyn.
Det følger af lovforslag nr. 2010/1 LSF 50 til lov om økonomiske og
administrative
forhold
for
modtagere
af
driftstilskud
fra
Kulturministeriet, afsnit 5.3, at et væsentligt element i forhold til den
foreslåede ordning vedrørende tilsyn er, at der føres tilsyn med, at
statens midler anvendes efter hensigten, og at der udvises passende
sparsommelighed i omgangen med statens midler. I denne forbindelse
bør tilskudsmodtagerne i deres brug af tilskuddet og øvrige midler
disponere med omtanke.
Af bemærkningerne til § 8, stk. 1 fremgår det, at konsekvensen af den
foreslåede bestemmelse er, at tilskudsmodtageren er pligtig til i sin
forvaltning af driftstilskuddet at udnytte det til det formål, som det er
tilskudsyderens hensigt at støtte. Således skal anvendelsen af
driftstilskuddet være i overensstemmelse med både tilskudsmodtagers
formål og den lovgivning, som driftstilskuddet ydes i henhold til.
Herunder hører også, at forvaltningen af driftstilskuddet skal ske under
udvisning af sparsommelighed, der sikrer den bedst mulige udnyttelse
af driftstilskuddet. Den foreslåede bestemmelse betyder, at
tilskudsmodtageren i sit virke skal leve op til de betingelser om fx
økonomiske og administrative forhold, som er beskrevet i lovforslaget
og bemærkningerne til dette.
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Derudover følger det af radio- og fjernsynslovens § 39, stk. 4, at radioog tv-foretagender, øvrige medietjenesteudbydere og udbydere af
videodelingsplatformstjenester, der er omfattet af Radio- og tv-nævnets
virksomhed, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere
de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af
nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne
oplysninger m.v.
Det følger desuden af § 29 MUX 1-bekendtgørelsen, at Radio- og tvnævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder
med anvendelsen af tilskudsmidler til foreningerne.
Endeligt fremgår det af § 41 i MUX 1-bekendtgørelsen, at overtrædelse
af tilskudsreglerne i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed,
såfremt
overtrædelsen
er
grov,
eller
overtrædelsen er ofte gentagen, kan medføre en midlertidig eller endelig
inddragelse af programtilladelsen.
Radio- og tv-nævnet skal endvidere bemærke, at CityTV’s
programtilladelse af den 9. januar 2020 blev tildelt efter et udbud, hvor
nævnet kun havde mulighed for at udstede tilladelser til 11 ud af 18
ansøgere i Region Hovedstaden, hvormed der var konkurrence i
regionen.
Radio- og tv-nævnet henviser i forlængelse heraf til nævnets afgørelse
af 28. oktober 2019, hvor nævnet meddelte afslag på ansøgning om
tilladelse og tilskud til ikkekommercielt tv i MUX 1 til foreningen
.
Nævnet lagde ved sin afgørelse til
bl.a. til grund, at Radio- og
tv-nævnet i henhold til almindelige forvaltningsretlige grundsætninger er
forpligtet til at inddrage interesser i nævnets afgørelse, som bør
tillægges særlig vægt i forhold til den relevante lovgivning, herunder lov
om radio- og fjernsynsvirksomhed samt formål, der følger af denne lov.
Nævnet fandt i den forbindelse, at det er et vægtigt hensyn, at Radioog tv-nævnet er forpligtet til at sikre og føre tilsyn med, at forvaltning
af tilskudsmidler, udøvelse af programvirksomhed m.v. sker på et
forsvarligt og fyldestgørende grundlag.
Radio- og tv-nævnet bemærker, at CityTV i foreningens korrespondance
med nævnet, herunder ved fremsendelse af årsregnskabet for 2020 af
den 26. januar 2021, som er udarbejdet af den selvstændige revisor;
, gør opmærksom på, at foreningen ikke fyldestgørende
kan redegøre for anvendelsen af en stor del af det udbetalte driftstilskud
svarende til 243.387 kr. ud af 392.004 kr. Nævnet har ikke for
nuværende taget stilling til regnskabet i sin helhed, men afventer
indsendelse i forbindelse med den årlige afrapportering, hvor der er frist
for indsendelse af regnskab den 30. juni 2021.
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På denne baggrund sammenholdt med de indsendte oplysninger fra
CityTV vedr.
formodede misbrug af foreningens
tilskud vurderer nævnet, at det udbetalte driftstilskud til foreningen
CityTV er blevet groft misbrugt. På trods af dette misbrug er det efter
nævnets opfattelse relevant at vurdere, hvorvidt foreningens ansøgning
om programtilladelse i forbindelse med udbuddet, som blev afsluttet
med tildeling af programtilladelse til CityTV den 9. januar 2020, blev
indsendt med det formål at misbruge det udbetalte driftstilskud.
I den forbindelse vurderer Radio- og tv-nævnet først og fremmest, at
det ikke kan udelukkes, at den nu tidligere dømte formand har haft et
andet formål med at opnå programtilladelsen end at udøve
programvirksomhed og har set en mulighed for på uberettiget vis at tilgå
offentlige tilskudsmidler til egen vinding.
Radio- og tv-nævnet vurderer dog ikke, at man kan konkludere, at
foreningen ikke har haft til hensigt at gennemføre programvirksomheden
i overensstemmelse med driftstilskuddets formål og den lovgivning, som
tilskuddet ydes i henhold til. Dette støttes af den indsendte
dokumentation i form af programplaner og programvirksomhed.
Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at der ikke umiddelbart findes
et grundlag for at antage, at øvrige medlemmer af bestyrelsen skal have
været involveret i misbruget af tilskudsmidler eller har været bevidste
eller burde have været bevidste om misbruget.
Samlet set vurderer Radio- og tv-nævnet i forlængelse heraf, at CityTV’s
programtilladelse af den 9. januar 2020 ikke blev opnået på et urigtigt
grundlag, samt at foreningen umiddelbart har opnået den pågældende
programtilladelse med henblik på at udøve programvirksomhed i
overensstemmelse med driftstilskuddets formål og den lovgivning, som
tilskuddet ydes i henhold til.
Radio- og tv-nævnet bemærker desuagtet, at foreningen utvivlsomt har
et haft et stærkt kritisabelt kontrolmiljø, hvor én person har haft råderet
over og adgang til foreningens økonomi, og hvilket har medført en
mulighed for misbrug af tilskudsmidler. Imidlertid bemærker nævnet i
denne forbindelse, at misbruget fandt sted på relativ kort tid, hvormed
tidsrummet for at opdage misbruget har været relativt smalt. Endvidere
bemærker nævnet, at
allerede i juni 2020 bliver
ekskluderet fra foreningen, som samtidig konstituerer en ny bestyrelse.
I forlængelse heraf skal det bemærkes, at CityTV ikke på eget initiativ
underretter Radio- og tv-nævnet om, at der har fundet et misbrug af
foreningens udbetalte tilskudsmidler sted. Nævnet bliver først gjort
opmærksom på disse forhold den 19. juni 2020 på baggrund af en
henvendelse fra SØIK, og CityTV er i forbindelse med den efterfølgende
oplysning af sagen ikke tilstrækkelig proaktive i relation til foreningens
redegørelse af foreningens driftsmæssige forhold over for nævnet.
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Denne sag afviger dog fra Radio- og tv-nævnets tidligere afgørelser, da
der ikke har været tale om en repræsentant for foreningen, der løbende
har indsendt urigtige oplysninger om foreningens organisatoriske forhold
for på den baggrund at opnå driftstilskud og programtilladelse. CityTV
har opnået deres programtilladelse på umiddelbar reel vis, og der har
ikke efter nævnets kendskab været indsendt egentlige urigtige
oplysninger til nævnet. Foreningen har endvidere umiddelbart reageret
hurtigt på det konstaterede misbrug af tilskuddet og ekskluderet
fra foreningen. Det skal endvidere bemærkes, at der
ikke har været tale om et længerevarende og systematisk misbrug af
foreningens driftstilskud.
Administrationen af lokalområdet beror i høj grad på tillid mellem
tilladelseshaver og nævnet. Radio- og tv-nævnet vurderer, at tilliden til,
at CityTV kan udøve ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 i
henhold til deres programtilladelse og i overensstemmelse med det
formål, som driftstilskuddet er bevilget til, ikke er væk. Det er endvidere
nævnets vurdering, at den nu tidligere formand i udgangspunktet ikke kan
siges at have forvoldt uoprettelig skade ift. foreningens fortsatte drift.
På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at der skal indledes et
skærpet tilsyn med CityTV jf. § 65, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
I forlængelse heraf følger det af radio- og fjernsynsloven, jf. § 50, stk.
1, nr. 1, at Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse
midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren overtræder loven eller
bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller
overtrædelser er ofte gentagne. Dette kan efter nævnets vurdering blive
konklusionen, hvis der ikke rettes op på forholdene i foreningen, som led
i det skærpede tilsyn.
Planen for udførelsen af det skærpede tilsyn fremgår af bilag 1 nedenfor.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet indleder et skærpet tilsyn med CityTV Copenhagen
jf. § 65, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet, idet Radio- og tv-nævnet vurderer, at der er risiko for,
at CityTV Copenhagen ikke overholder tilskudsbetingelserne og at det
økonomiske grundlag for CityTV Copenhagens fortsatte drift er i fare.
Endvidere finder nævnet, at der er tvivl om, hvorvidt den styring, som
gennemføres hos CityTV Copenhagen, er tilstrækkelig.
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Det skærpede tilsyn omfatter en udvidet forpligtelse for CityTV
Copenhagen til at fremsende periodiske budgetopfølgninger, der ledsages
af en skriftlig erklæring fra foreningens ledelse om det aktuelle
økonomiske resultat og den forventede udvikling, samt efter
omstændighederne hvilke tiltag, der er sat i værk for at bedre situationen.
Det skærpede tilsyn består blandt andet i, at:
1. Radio- og tv-nævnet påser, at CityTV Copenhagen følger den fastlagte
skriftlige plan for det skærpede tilsyn med hensyn til form, indhold og
procedurer m.v.,
2. Nævnet gennemgår budgetopfølgningen med tilhørende skriftlig
ledelseserklæring fra foreningen om dennes økonomiske udvikling og
budgetmæssige dispositioner, og
3. Nævnet fører en dialog med foreningens daglige ledelse og bestyrelse,
hvor foreningen ledes af en bestyrelse, om udviklingen i økonomi og
aktivitet hos foreningen.
Det skærpede tilsyn med CityTV Copenhagen vil ophøre, når Radio- og
tv-nævnet vurderer, at de økonomiske og administrative forhold hos
foreningen er tilfredsstillende. Herefter vil der igen kunne udbetales
tilskud til foreningen. Dog understreger Radio- og tv-nævnet, at
gennemgangen af CityTV Copenhagens regnskab for 2020 kan føre til,
at der skal ske modregning i tilskud. Det bemærkes endvidere, at der
som udgangspunkt vil skulle ske tilbagebetaling af midler, som ikke er
anvendt i overensstemmelse med formålet.
Såfremt forholdene i CityTV Copenhagen ikke findes tilfredsstillende kan
det medføre at CityTV Copenhagens programtilladelse inddrages
endeligt og at tilskuddet bortfalder.
Endeligt skal Radio- og tv-nævnet indskærpe, at CityTV Copenhagen er
forpligtet til at oplyse nævnet om forhold, der kan have betydning for
foreningens programtilladelse.
Som bilag 1 til denne afgørelse, kan I se Radio- og tv-nævnets plan for
det skærpede tilsyn. I henhold til driftstilskudsbekendtgørelsens § 65,
stk. 4 har I mulighed for at udtale jer om denne skriftlige plan for
tilsynet, jf. stk. 2. Radio- og tv-nævnet skal bede om jeres eventuelle
udtalelse hertil senest mandag d. 14. juni 2021, kl. 12.00.
Med venlig hilsen

Søren Sandfeld Jakobsen
Formand
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Bilag 1
Radio- og tv-nævnets plan for det skærpede tilsyn med CityTV
Copenhagen
Radio- og tv-nævnet understreger, at der ses med stor alvor på
situationen i CityTV og vil derfor anbefale, at foreningen tilknytter en
eller flere sagkyndige personer, der på betryggende vis kan hjælpe til
under det skærpede tilsyn.
Tilrettelæggelse af det skærpede tilsyn for CityTV Copenhagen


Som led i det skærpede tilsyn skal CityTV løbende afrapportere til
Radio- og tv-nævnet.
Foreningen skal indsende et budget for 2021 hurtigst muligt og
senest d. 1. juli 2021. Bemærk, at der endvidere skal indsendes
regnskab for 2020 senest d. 30. juni 2021.
Radio- og tv-nævnet gør i den forbindelse opmærksom på, at i
forhold til de midler, der har været udsat for misbrug, at disse skal
tilbagebetales. Dette bør derfor fremgå af budgettet.



Foreningen skal derudover løbende over de næste måneder
indsende et månedligt balanceregnskab, der redegør for
foreningens økonomiske situation og hvoraf indtægter og udgifter
per d.d. fremgår.
Budgetopfølgningerne skal ud over status for udgifts- og
indtægtsposter samt centrale balanceposter omfatte en kortfattet
skriftlig ledelsesberetning for den senest afsluttede periode og dens
resultat.
Bestyrelsen skal heri redegøre for den økonomiske udvikling og
eventuelle afvigelser fra budgetter og for behovet for justeringer af
foreningens forventede (budgetterede) årsresultat og egenkapitalen
ultimo regnskabsåret. Redegørelserne skal være underskrevet af
bestyrelsen.
I første omgang skal disse indsendes pr. 1. juli 2021 og pr. 1.
august 2021, men Radio- og tv-nævnet forbeholder sig retten til at
forlænge perioden. Dette vil i givet fald blive meddelt CityTV
skriftligt.
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CityTV skal dokumentere, at der er et tilstrækkeligt formaliseret
bogføringsprocedure, dvs. en kontoplan og et system, der sørger
for, at bilag etc. bliver bogført korrekt.
Det skal sikres, at kontrolmiljøet et tilstrækkeligt, således at to
personer skal godkende alle betalinger.
Foreningen skal dokumentere, at de har personer tilknyttet
foreningen, der har de fornødne kompetencer til at administrere
foreningen økonomi.
Dokumentation herfor skal foreligge snarest muligt og senest d. 1.
august 2021.

Radio- og tv-nævnet og/eller nævnets sekretariat vil efter behov gå i
dialog med CityTV om det fremsendte materiale. Dialogen om
materialet kan føres på møder, ved skriftlig mailkorrespondance eller
ved telefonisk drøftelse. Skriftlig kommunikation sker som
udgangspunkt ved brug af rtv@slks.dk.
I forbindelse med gennemgangen af materialet kan der stilles
supplerende spørgsmål til CityTV’s bestyrelse og der kan anmodes om
supplerende materiale.
Med afsæt i CityTV’s budget for 2021 kan Radio- og tv-nævnet
iværksætte yderligere tiltag som led i det skærpede tilsyn.
Væsentlige ændringer i CityTV’s økonomiske situation – positive eller
negative – kan efter omstændighederne medføre en justering af
indholdet af det skærpede tilsyn.
Tidsplan for det skærpede tilsyn
Juni 2021
14. juni 2021 kl. 12.00 er der frist for evt. udtalelse om den skriftlige
plan for tilsynet i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsens § 65, stk. 4
jf. ovenfor.
Bemærk, at der endvidere skal indsendes regnskab for 2020 inden d.
30. juni 2021.
Juli 2021
Foreningen skal indsende et budget for 2021 hurtigst muligt og senest
d. 1. juli 2021 jf. ovenfor.
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Endvidere skal der pr. 1. juli 2021 indsendes et månedligt
balanceregnskab jf. ovenfor.
August 2021
Senest d. 1. august 2021 skal CityTV dokumentere, at der er et
tilstrækkeligt formaliseret bogføringsprocedure, dvs. en kontoplan og
et system, der sørger for, at bilag etc. bliver bogført korrekt jf.
ovenfor.
Endvidere skal der pr. 1. august 2021 indsendes et månedligt
balanceregnskab jf. ovenfor.

