
  

 
 
 
København den 16. december 2004 
 
Vedrørende Sky Radios nyhedsmagasiner 
 
Radio- og tv-nævnet har modtaget Sky Radios brev dateret 29. november 2004 
om genudsendelse af nyhedsmagasiner og brug af musik i nyhedsmagasinerne. 
 
Nævnet har drøftet sagen på sit møde den 15. december 2004, og har nedenståen-
de bemærkninger til sagen: 
 
Genudsendelse af nyhedsmagasiner 
Nævnet har noteret sig, at Sky Radios synspunkt er, at det ikke fremgår af pro-
gramtilladelsen, at magasinprogrammer kun kan medregnes i opgørelsen første 
gang, de bliver sendt, og at et magasinprogram kan have aktualitetsværdi på et se-
nere tidspunkt end den første gang, det udsendes (og derfor kan genudsendes).  
 
Sky Radio oplyser, at genudsendelser ikke indgår i programplanerne på stationen, 
og at genudsendelse af nyhedsmagasiner kan skyldes redaktionel beslutning om 
genudsendelse, eller at der har været omstændigheder uden for Sky Radios kontrol 
som for eksempel aflysninger, sygdom og tekniske problemer. I oktober har et 
magasinprogram været genudsendt på grund af sygdom. 
 
Nævnet skal i den forbindelse påpege, at man i sit brev af 5. maj 2004 til Sky Ra-
dio skrev:  
 
”Nævnet skal erindre om, at der skal sendes mindst en times længerevarende ny-
hedsmagasiner pr. dag, og derfor kan eventuelle genudsendelser fra dagens øvrige 
nyhedsmagasiner ikke medregnes ved opfyldelsen af kravet om 1 times daglige 
nyhedsmagasiner.” 
 
Af programtilladelsens punkt 3, ii, fremgår det, at der skal sendes 1 times daglige 
nyhedsmagasiner, som kan deles op i udsendelser af minimum 15 minutters varig-
hed. Det er Nævnets opfattelse, at en times daglige nyhedsmagasiner betyder, at 
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nyhedsmagasinerne ikke kan genudsendes, hvis de skal tælles med i opgørelsen. 
Der skal hvert år sendes mindst 365 timers nyhedsmagasiner fordelt med en time 
pr. dag. Når genudsendelse af nyhedsmagasiner samme dag ikke kan medregnes i 
de 1.000 timer pr. år, kan genudsendelser på andre dage naturligvis heller ikke 
medregnes. Såfremt nyhedsmagasiner kun skulle være ”dagsaktuelle” og ikke 
”daglige”, ville det være fremgået af Sky Radios programtilladelse. 
 
I en force majeure situation kan det naturligvis ske, at det bliver umuligt for Sky 
Radio at sende et program, for eksempel hvis en gæst udebliver eller teknikken 
svigter. Sygdom blandt Sky Radios personale bør derimod som udgangspunkt ikke 
kunne forhindre gennemførelsen af et program, idet det efter Nævnets opfattelse 
er Sky Radios ansvar at sikre den fornødne bemanding af redaktionen til at gen-
nemføre programmerne. 
 
På den baggrund er det Nævnets opfattelse, at genudsendelser af nyhedsmagasiner 
samme dag eller andre dage ikke kan medregnes i opgørelsen af en times daglige 
nyhedsmagasiner. Nævnet har imidlertid forståelse for, at en force majeure situati-
on kan medføre, at et planlagt program må aflyses og udskydes til en anden dag. 
Såfremt Sky Radio ønsker at genudsende nyhedsmagasiner – uden at de tælles 
med i de 1.000 timer pr. år – kan stationen frit gøre det. 
 
Musik i nyhedsmagasinerne 
Sky Radio oplyser, at musik ikke indgår som et fast element i nyhedsmagasinerne 
og kun forekommer i mindre omfang. Af den fremsendte opgørelse fremgår det, 
at musik udgør cirka 9% af tiden (svarende til at 1-2 sange pr. time er musik). 
 
Sky Radio oplyser endvidere, at formålet med musik i nyhedsmagasinerne er at 
sikre mulighed for at justere programmets udvikling undervejs, at værten kan fore-
tage research på og forberedelse af lytterne, at foretage skift mellem forskellige 
elementer i nyhedsmagasinerne og at underbygge emner og temaer, der berøres i 
programmet. 
 
Spørgsmålet om musik i nyhedsmagasinerne kan efter Nævnets opfattelse opdeles 
i to:  
 

1. Må der spilles musik i nyhedsmagasinerne? 
2. Kan den spillede musik medregnes i opgørelsen af 1 times nyhedsmagasin 

pr. dag? 
 
Nævnet tilkendegav i sit brev af 26. februar 2004 til Sky Radio, at når musikken 
spiller en væsentlig rolle og ikke blot har en sekundær og understøttende rolle for 
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det talte ord, er det Nævnets opfattelse, at musik ikke kan indgå i opgørelsen af de 
1.000 timer om året. Det er i forlængelse heraf Nævnets opfattelse, at redaktionel-
le og programtekniske forhold kan begrunde musik i nyhedsmagasinerne, hvorfor  
musik efter Nævnets opfattelse i et mindre omfang kan indgå i nyhedsmagasiner-
ne. 
 
Hvorvidt musik i den nuværende form kan medregnes i opgørelsen af de 1.000 
timers nyhedsmagasiner pr. år afhænger, som ovenfor antydet, af musikkens rolle i 
programmet.  
 
På baggrund af de redaktionelle og programtekniske formål med anvendelse af 
musik i nyhedsmagasinerne, som Sky Radio angiver i sit brev, er det Nævnets op-
fattelse, at musik ifølge oplysningerne ikke udgør et væsentligt element i udsendel-
serne.  
 
Det meddeles på den baggrund, at Sky Radios anvendelse af musik i nyhedsmaga-
sinerne efter de retningslinjer og i det omfang, der er oplyst i brevet, efter Næv-
nets vurdering er sekundær og understøttende for talen og indholdet i program-
merne. Såfremt Sky Radio ændrer eller udvider retningslinjerne eller omfanget af 
musik i nyhedsmagasinerne, vil der være tale om en ny situation. Nævnet vil mu-
ligvis på senere tidspunkter bede Sky Radio om at indsende oversigter over an-
vendelse af musik i nyhedsmagasinerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Scherfig 
nævnsformand 
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