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Kære Uffe Elbæk
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil med denne henvendelse gerne
orientere dig om en række problematikker, som vi oplever i forbindelse med Radio- TV-Nævnet /
Mediesekretariatets håndtering af i sær det ikke-kommercielle område.
Der har gennem de senere år øjensynligt ophobet sig en større sagsmængde hos Nævnets
sekretariat, som forårsager en ekstrem langsommelig sagsbehandling, således at det kan tage på til 2
år ca. før der er truffet en afgørelse i en given sag.
Radio- Tv-Nævnet har øjensynlig ikke ressourcer til af egen drift at varetage sin tilsynsforpligtelse
overfor de radio- og tv-foretagender, der modtager driftstilskud.
Kulturstyrelsen sendte den 20. april 2012 høringsmateriale om ledig sendetid på lokalradioområdet i
høring til stationer og programtilladelseshavere på lokalradioområdet.
Styrelsen udbad sig eventuelle bemærkninger dertil senest den 14. maj 2012 kl. 12.00.
Den 8. juni 2012 offentliggør Kulturstyrelsen nyt udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet.
Kulturstyrelsen begynder sagsbehandling af de indkomne høringssvar efter den 8. juni 2012.
SAML kunne efterfølgende konstatere, efter Radio- Tv-Nævnets behandling af indkomne
ansøgninger om sendetilladelse til den ledige sendetid på lokalradioområdet, en række
uhensigtsmæssigheder, der kunne være undgået, hvis Styrelsen havde startet og færdiggjort
sagsbehandling af de indkomne høringssvar, inden den ledige sendetid på lokalradioområdet blev
sendt i udbud.
Kulturstyrelsen sender den 29. august 2012 et elektronisk nyhedsbrev ud, hvori der gøres
opmærksom på, at ansøgningsrunden for tilskud for 2013 nu er åben.
Den 6. september 2012 udsender Styrelsen et nyhedsbrev med oplysning om, at ansøgningsrunden
for tilskud til lokalradio og –tv imidlertid grundet tekniske problemer er lukket.
Den 28. september udsender Styrelsen det tredje nyhedsbrev med oplysning om, at
ansøgningsrunden for tilskud til lokalradio og –tv nu igen er åben. Dog uden at henlede
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opmærksomheden på, at Styrelsen i den mellemliggende tid ikke kun har haft tekniske problemer
med at håndtere ansøgningerne, der er lavet en helt ny hjemmeside.
Det sidste afstedkommer, at flere af de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, der ikke har været
opmærksomme på nyhedsbrev nummer 3 fra Styrelsen for sent opdager, at ansøgningsfristen for
tilskud for 2013 udløb den 17. oktober 2012 kl. 12.00.
I henhold til den netop indgåede Medieaftale for 2012-2014 pålægges Kulturstyrelsen at udforme
konkrete forslag til ændring af støtte- og tilladelsessystemet således at der fremtidigt sikres fokus på
lokalt indhold.
I Medieaftalen er beskrevet, at i dette udredningsarbejde skal Styrelsen involvere repræsentanter fra
lokalradio og –tv branchen samt brugersiden
Dette tolker Styrelsen således, at også repræsentanter for bl.a. idrætten skal indbydes?
SAML vil derfor foreslå, at der ændres i bekendtgørelserne, således at de berørte landsdækkende
interesseorganisationer skal høres ifbm. bl.a. udbud af ledig sendetid såvel for FM-båndet som i
MUX1 samt fordelingskriterier med mere for de ikke-kommercielle elektroniske medier.
Dette har tidligere været tilfældet.
Samtidig vil vi henstille, at der ifbm. fordeling af tilskud til ikke-kommercielle radio- og tvstationer for 2013 tages hensyn til den forvirring, der har været ifbm. ansøgningsrunden og
Styrelsen nye hjemmeside, så ansøgninger, der måtte være tilgået Styrelsen efter den fastsatte
tidsfrist, bliver realitetsbehandlet af Radio- TV-Nævnet / Mediesekretariatet.
SAML anerkender, at Radio- TV-Nævnets sekretariat er underbemandet, og at det følgelig er
vanskeligt for medarbejderne at varetage alle opgaver tilfredsstillende.
SAML erkender, at Radio- TV-Nævnets afgørelser er inappelable overfor anden administrativ
myndighed. Det betyder i praksis, at der kun er en instans og ingen mulighed for appel. SAML vil
derfor foreslå, at der oprettes en appelinstans / et ankenævn. Medlemmer til et sådant nævn kan
udpeges af Kulturministeren.
Det er i dette lys, vi henvender os til dig direkte. Med ønske om, at du kan finde tid til et møde med
repræsentanter for SAML, hvor vi kan få lejlighed til at uddybe vores bekymring for
Kulturstyrelsens håndtering af det ikke-kommercielle område.
På forhånd tak.

Venlig hilsen

Gitte Thomsen
sekretariatsleder

