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Orientering om ændringen i tilladelsens punkt 90 til
programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal
Sammendrag
Radio FM4 A/S har i mail af 24. september 2021 orienteret Radio- og
tv-nævnet om den påtænkte ændring til punkt 90 i stationens
programtilladelse til FM4 udstedt den 4. juli 2019.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet aførelse om
at tage orienteringen til efterretning.
Sagens oplysninger
Tilladelseshaver af den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, Radio FM4
A/S, der udøver programvirksomheden under navnet Radio4, har den
25. september 2021 orienteret Radio- og tv-nævnet om den påtænkte
ændring til sendetilladelsens punkt 90, jf. afgørelse af 26. juni 2020.
Af punktet fremgår følgende:
”At kanalen i sin sendeplan vil være båret af mennesker med stærke
værdier, klare holdninger og dyb indsigt. Herunder vil kanalen have:
1. Et program, der handler om tro og Gud, hvor værten er troende
og har et forhold til sin skaber. Dette forhold vil være omdrejningspunktet i samtalerne om eksistens, død, tab, sorg, glæde
osv. med aktuelle medvirkende.
2. Et program, hvor værterne er funderet i stærke værdier.
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Programmet handler ikke om naturens nytte for mennesket,
men om naturens værdi i sig selv. De foreslåede værter er alle
frontkæmpere for et nyt natursyn og en ny naturpolitik med en
ny ydmyghed, hvor store områder skal have lov til at passe sig
selv.
3. Et program, hvor værten som fællestillidsmand har stærke
deklarerede holdninger og sætter fokus på aktuelle emner set
igennem sit eget socialistiske prisme. Emnerne vil blive drøftet
med udgangspunkt i solidaritet, fællesskab og lighed.
4. Et program, hvor værten har en mission om at ændre vores
levevis og ageren ved at give os viden og stærke holdninger til
klima og miljø. Selv om værten præsenterer os for viden og
fakta i debatten, vil det klart fremgå, at værten er en frontkæmper for verden.
5. Et program, hvor vært og panelister hver uge tager ugens mest
markante erhvervshistorier under kyndig behandling. Programmet vil være båret af stor viden og indsigt i erhvervslivet, men
deltagerne vil holde deres personlige holdninger tilbage.”
Punktet blev ved afgørelse af 26. juni 2020 ændret til følgende:
”At kanalen i sin sendeplan vil være båret af mennesker med stærke
værdier, klare holdninger og dyb indsigt. Herunder vil kanalen have:
1. Et program, der handler om tro og Gud, hvor værten er troende og har et forhold til sin skaber. Dette forhold vil være
omdrejningspunktet i samtalerne om eksistens, død, tab,
sorg, glæde osv. med aktuelle medvirkende.
2. Et program, hvor værterne er funderet i stærke værdier.
Programmet handler ikke om naturens nytte for mennesket,
men om naturens værdi i sig selv. De foreslåede værter er
alle frontkæmpere for et nyt natursyn og en ny naturpolitik
med en ny ydmyghed, hvor store områder skal have lov til
at passe sig selv.
3. Et program, hvor værten som fællestillidsmand har stærke
deklarerede holdninger og sætter fokus på aktuelle emner
set
igennem sit eget socialistiske prisme. Emnerne vil blive drøftet med udgangspunkt i solidaritet, fællesskab og lighed.
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4. Et program, hvor værten har en mission om at ændre vores
levevis og ageren ved at give os viden og stærke holdninger
til klima og miljø. Selv om værten præsenterer os for viden
og fakta i debatten, vil det klart fremgå, at værten er en
frontkæmper for verden.
5. Et program, hvor vært og panelister hver uge tager ugens
mest markante erhvervshistorier under kyndig behandling.
Programmet vil være båret af stor viden og indsigt i erhvervslivet, men deltagerne vil holde deres personlige holdninger tilbage.
Som en del af kanalens redaktionelle frihed, må kanalen ændre og/eller
udskifte ovenstående programmer med andre programmer, der lever op
til det indledende krav i pkt. 90.”
Radio4 oplyser, at stationen i forlængelse af Radio- og tv-nævnets
afgørelse af 26. juni 2020 skal orientere om, at programmet ”Missionen”
fra og med uge 38 2021 vil erstatte programmet ”Tro på det” i listen
over programmer med værter med holdninger. Med ”Missionen” ønsker
værten/værterne på programmet ikke bare at fortælle om verden
omkring os, men også sammen med lytterne at være med til at lave om
på den.
Radio- og nævnets bemærkninger:
Radio- og tv-nævnet har behandlet anmodningen på mødet den 15.
december 2021 og skal herefter udtale:
På baggrund af dispensationsanmodning af 21. april 2020 traf Radio- og
tv-nævnet den 26. juni 2020 afgørelse om, at Radio4 som led i kanalens
redaktionelle frihed må ændre og/eller udskifte programmerne i
tilladelsens punkt 90 med andre programmer, der lever op til det
indledende krav i punktet om, at kanalen i sin sendeplan vil være båret
af mennesker med stærke værdier, klare holdninger og dyb indsigt.
Samtidig præciserede Radio- og tv-nævnet i afgørelsen, at stationen skal
orientere Radio- og tv-nævnet om eventuelle ændringer.
Den 24. september 2021 orienterede Radio4 Radio- og tv-nævnet om
den påtænkte ændring.
Radio- og tv-nævnet finder desuden, at ændringen af programmet
”Missionen” til programmet ”Tro på det” fortsat gør, at tilladelsens punkt
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90’s indledende krav om, at kanalen i sin sendeplan vil være båret af
mennesker med stærke værdier, klare holdninger og dyb indsigt er
opfyldt.
På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet tager orienteringen til efterretning.
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