
  

 

 
 
 
København den 18 juli 2003 
 
 
Radio- og tv-nævnet sender vedlagt Sky Radios programtilladelse. Nævnet ser 
frem til at lytterne får glæde af den nye public service nyhedstjeneste i radioen.  
 
Det er som bekendt Radio- og tv-nævnet, der skal føre tilsyn med, at nyhedstjene-
sten udøves i overensstemmelse med tilladelsesvilkårene og radio- og fjernsynslo-
ven.  
 
Radio- og tv-nævnet finder i den forbindelse, at det er hensigtsmæssigt at forvent-
ningerne hertil afstemmes allerede fra starten. Nedenfor er Nævnets umiddelbare 
opfattelse af public service-bestemmelsernes indhold derfor beskrevet. Hensigten 
hermed er ikke at forsøge at foretage en udtømmende fortolkning af public ser-
vice-bestemmelserne, men blot at pege på nogle kerne-elementer, som efter Næv-
nets opfattelse indgår i disse. 
 
Indledningsvis skal Nævnet pege på, at public service-kravene gælder for nyheds-
dækningen, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 10, det vil sige ikke kun for 
magasinprogrammerne, men også for selve de mindst 1000 timers nyheder. Her-
udover skal nyhedstjenesten henvende sig til hele den danske befolkning, det vil 
sige ikke kun til bestemte målgrupper f.eks. efter alder. Herved udelukkes ikke, at 
særlige nyhedsprogrammer kan være beregnet til særlige målgrupper, f.eks. efter 
alder eller interesser eller på andre sprog end dansk, og sådanne udsendelser vil i 
rimeligt omfang kunne medregnes ved opgørelsen af de 1000 timer 
 
Helt centralt i public service-kravene er bestemmelsen om, at nyhedsdækningen 
skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, jf. § 10.  
 
Alsidighed betyder, at alle væsentlige interesser inden for et emneområde i løbet af 
en periode skal dækkes i nyhederne. Ved særligt aktuelle politiske situationer som 
f.eks. valg må der være skærpet opmærksomhed på alsidigheden. 
 
Mangfoldighed drejer sig om emnemæssig bredde i nyhederne, jfr. særligt kravet 
om, at ”udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark og fra udlandet”. 
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Selvom nyhederne således skal dække hele Danmark, er det ikke tilladt at regiona-
lisere udsendelserne. 
 
Kvalitet i radionyheder må nærmere bestemmes ud fra dette medies vilkår og mu-
ligheder. Radio er fortsat et meget hurtigt medie, som bringer nyheder løbende – 
typisk hver time – og derfor har radio mulighed for at bygge videre på de nyheder, 
andre medier, herunder aviserne, har bragt. Dette forhold er allerede kendt og do-
kumenteret for DR’s Radioavis, og det er kun naturligt, at radiomediet i høj grad 
gengiver nyheder fra anden side. 
 
Imidlertid indebærer kvalitetskravet mere end blot hurtigt at gengive andres nyhe-
der gennem referat eller telegramoplæsning. Kvaliteten består bl.a. i at radionyhe-
derne selvstændigt er i stand til at gennemføre den journalistiske behandling i alle 
led, det vil sige nyhedsvurderingen og  
nyhedsudvælgelsen, opfølgende research eller original research, interviews med 
kilder og andre medvirkende for åben mikrofon samt reportager med direkte ud-
sendelse fra begivenheder. 
 
Det er ikke i sig selv afgørende, i hvilket omfang Sky Radio selv har ansat den ar-
bejdskraft, som er nødvendig for at opfylde de nævnte kvalitetskrav. Radio og tv-
nævnet fører kun tilsyn med det udsendte, ikke i den forbindelse med organiserin-
gen af stationen eller dens forretningsmodel. 
 
Radio - og tv-nævnet imødeser Sky Radios bemærkninger til nærværende brev. 
Såfremt bemærkningerne giver anledning hertil, kan der blive tale om at drøfte 
spørgsmålene  på et møde mellem Sky Radio og Radio- og tv-nævnet. For god 
ordens skyld skal det nævnes, at oplysninger,  som Sky Radio forelægger for Ra-
dio- og tv-nævnet, er omfattet af Offentlighedsloven. Om de er omfattet af en af 
lovens undtagelser beror på en konkret bedømmelse. I det omfang oplysningerne 
vedrører forretningsforhold af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden 
vil de kunne undtages fra retten til aktindsigt i henhold til Offentlighedslovens § 
12, stk. 1, nr. 2.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
H. H. Brydensholdt 
næstformand 
 
 
 
 


