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Folketingets Kulturudvalg har den 19. december 2018, efter ønske fra Mogens Jensen 

(S), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 64 (Alm. del), som jeg hermed – i forlængelse af 

mit foreløbige svar af 16. januar 2019 – skal besvare endeligt. 

 

Spørgsmål: 

Ministeren bedes kommentere artiklen ”Ny 24syv-platform får kritik for konstruktion: 

"Det er en gråzone"” fra Mediawatch fra den 17. december 2018 og redegøre for, om det 
er i overensstemmelse med Radio24syv’s sendetilladelse og rolle som public-

servicemedie, at man lægger kanalens podcasts på en ny kommerciel podcastplatform, 

som Radio24syvs ejer står bag. 

 

Svar: 

Jeg har som nævnet i mit foreløbige svar af 16. januar 2019 af anmodet Radio- og tv-

nævnet om bidrag til besvarelse af det stillede spørgsmål. Grunden hertil er, at det er 

Radio- og tv-nævnet, der fører tilsyn med Radio24syvs programvirksomhed mv. i medfør 

af tilladelsen.  

 

Radio- og tv-nævnet har den 4. februar 2019 oplyst følgende: 

 

”Radio- og tv-nævnet skal udtale, at hvis programmer omfattet af Radio24syvs public 

service-virksomhed skal anvendes som led i ”anden virksomhed”, så skal disse 

programmer være overført fra public servicevirksomheden til ”anden virksomhed” i 
overensstemmelse med tilladelsens bestemmelser herom. En overførsel fra public 

service-virksomheden til ”anden virksomhed” skal ske til markedspris og på 
markedsøkonomiske vilkår. Ved en sådan overførsel er programmerne ikke længere 

omfattet af public servicevirksomheden, men vil være omfattet af ”anden virksomhed” 
og vil dermed ikke være bundet af tilladelsens forpligtelser og krav til public 

servicevirksomheden.  

 

Radio- og tv-nævnet skal endvidere udtale, at Radio24syv ved indsendelse af den årlige 

public service-redegørelse, skal kunne redegøre for, at ovenstående betingelser for 

overførsel mellem public service-virksomheden og ”anden 
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virksomhed” er overholdt.  
 

Slutteligt skal nævnet oplyse, at det er besluttet at indlede en sag vedrørende 

Podcast24syv med henblik på at vurdere, om Radio24syv ved den konkrete 

konstruktion har iagttaget tilladelsens krav for overførsel af programmer mellem public 

service-virksomheden og ”anden virksomhed”.” 
 

Jeg skal henholde mig til ovenstående.  

 

 

Mette Bock 


