Høringssvar fra Sendesamvirke Djursland
(Radio Djursland/Radio Rønde og Kanal 3 Djursland) vedr.
Udkast til Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 2016
Hermed kommentarer til høring om ny bekendtgørelse for ikke kommerciel lokalradio
§ 2. (stk 1) foreslås ændret til :
Ved sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse sendetid på en frekvens eller et sendenet iht bilag 1, som Radioog tv-nævnet, i henhold til § 5, stk. 1, har givet tilladelse til.
§ 5. Stk. 4. Der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger.
Denne formulering kan ikke anbefales og giver ikke særlig god mening, med mindre det er meningen man skal søge
flere tilladelser på samme frekvens for at få tilskud til flere gange 15 timers tilskud, for at få tilskud til alle de
nuværende sendetimer – Men det ville trods alt give bedre mening at give tilskud til et større antal timer mellem 20
og 30 timer i stedet – der er rigtig mange ikke kommercielle stationer som sender lige netop mellem 20 og 30 timer
dog incl. Genudsendelser.
§ 11. Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt
indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer. Det er i begrænset
omfang tilladt at anvende jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne del af programvirksomheden.
I forrige udkast var der lagt op til at man kunne blande snak og musik i stedet for en lang og kedelig time med snak.
Derfor vil vi forslå en noget blødere formulering, ingen af stationerne her på Djursland laver en hel time med snak,
men vi laver mindst 5 timer om ugen hvor der er snak i ca. 35 % af tiden i timerne, specielt i vores service
udsendelser, kommunale magasiner og retransmissionen af gudstjenesten fra en af de lokale kirker som også er
med musik/salmer.
Men sammenlagt giver det langt mere end en times lokalt indhold om ugen – Så en formulering med 1 times egen
produceret ”taleradio” men med mulighed for blanding med musik fordelt over 3 timer om ugen vil være langt mere
spiselig i forhold til det lokalradio vi producerer i dag.
§ 14. Tilladelseshavere skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende…..
En hjemmeside er noget mere omfattende at opdaterer end f.eks. en side på facebook o.lign. og det koster også lidt
at have et web hotel mm. Hvorimod facebook er gratis.
Men hvis facebook o.lign. bliver tilladt som hjemmeside er formuleringen ok
§ 15. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens, skal indgå i et sendesamvirke, som
tillige omfatter eventuelle tilladelseshavere i henhold til bekendtgørelse nr. XX af XX om kommerciel
lokalradiovirksomhed. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.
I hele §15 skrivers der kun om frekvens men ikke om frekvens netværk (Sende net) som omtalt i §1 stk. 4
§ 24. Stk. 2. Der kan til tilladelseshaver maksimalt ydes driftstilskud til 15 sendetimer hver uge per
programtilladelse. Genudsendelser indgår ikke i beregningsgrundlaget.
Efter en gennemgang af alle ikke kommercielle radiostationers hjemmesider (dem der har en, hvilket dog er de
fleste), kan vi konstatere at gennemsnittet af sendetimer for alle ikke kommercielle lokalradioer er 29.4 timer incl.
Genudsendelser (se vedlagte skema med oversigt over alle stationer, for de stationer der ikke har hjemmeside, men
som står til fuldt tilskud er der kun skrevet 15 timer i oversigten, selv om jeg har en formodning om at nogen af dem
sender flere timer, hvilket kun vil øge gennemsnittet.)
Derfor virker det forkert at der kun gives tilskud til 15 timer – Et sted mellem 20 og 30 timer virker mere passende og
deraf kunne en vis procentdel være genudsendelser.
En anden ting er at den samlede tilskudspulje skal være så stor at tilskuddet til den enkelte station ikke kommer
under det nuværende niveau – Så det kan ikke nytte noget at det samlede antal ikke kommercielle stationer bliver så
stor at tilskuddet til hver enkelt station bliver så lille at ingen overlever – Så tilskudspulje og antal stationer skal være

afbalanceret – Tilskudspuljen skal forøges til ikke kommerciel radio, så der bliver plads til et større antal stationer
end i dag. Specielt da der nu bliver mulighed for at søge i flere områder af landet end i dag.
I år får hver enkelt station i øvrigt 20.000 kr. mindre end for 10 år siden, i 2006 var beløbet 143000 kr. Pr. station.
§ 25. ……. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til radioområdet skal dog mindst udgøre 30 pct. og maksimalt
50 pct. af den samlede bevilling.
Umiddelbart virker denne formulering diskriminerende overfor ikke kommercielle lokalradioer, så mange ikke
kommercielle tv stationer er der jo ikke længere, kontra hvor mange ikke kommercielle lokalradioer der findes,
specielt da det må forventes at der kommer et øget antal ikke kommercielle stationer i forbindelse med ny
ordningen, så virker en minimumsgrænse på 30 % af den samlede pulje som meget lidt. Specielt da kutymen har
været 40 % i en del år nu.
Ting der kunne overvejes i bekendtgørelsen
Skal sendetid i de enkelt net i bilag 1 ikke være ens (f.eks. Ringkøbing-Skjern 6 – Den ene sender har 29.5 time og den
anden 134 timer) (evt. en aftale mellem organisationerne om den fremtidige fordeling i nettene)
Skal der være mulighed for at en tilladelseshaver søger på flere sendenet i den samme kommune (Eks. RingkøbingSkjern eller København)
Skal Radio TV-nævnet kunne dispenserer for kommune tilhørs forhold, hvis f.eks. en ansøger bor i en kommune uden
ikke kommerciel frekvens, men ansøger i nabo kommunen med en ikke kommerciel frekvens.
Eller at en eksisterende tilladelseshaver ønske at sende i nabo kommunen hvor der er en ledig frekvens, men hvor
der ikke er andre ansøgere.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På vegne af
Sendesamvirket Djursland (Radio Djursland / Radio Rønde – Syddjurslokalradio / Kanal 3 Djursland)
Niels A. Holst

