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Statsrevisoranmodning 

 

 
Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge 
udbuddet af den digitale public-service-radiokanal med 
fokus på kultur (den nye DAB-kanal) i efteråret 2019 

Kulturministeren udstedte den 9. juli 2019 bekendtgørelsen om udbud af digi-
tal public service-radiokanal med fokus på kultur. Radio- og tv-nævnet offent-
liggjorde udbudsmaterialet den 23. juli 2019. Ansøgningsfristen var 20. sep-
tember 2019. Ansøgerne var Radio24syv, LOUD og Dk4. Radio- og tv-næv-
net afgjorde den 22. oktober, at Radio LOUD havde vundet udbuddet.  
 
Efterfølgende har der været kritik af Radio- og tv-nævnets sagsbehandling, 
herunder kritik af manglen på klageadgang over nævnets afgørelser.  

Den 22. november indledte Radiokanalen Radio24syv en retssag mod Radio- 
og tv-nævnet.  

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om et notat med 

 En faktuel beskrivelse af sagsforløbet i forbindelse med Radio- og tv-næv-
nets behandling af og stillingtagen til udbudsmaterialet fra de tre ansø-
gere. 

 En vurdering af om gældende love og regler på området er blevet over-
holdt. 

 
 
Baggrund 
Radio- og tv-nævnet er et uafhængigt nævn, som træffer afgørelser mv. på 
radio- og tv-området. Nævnets opgaver er opstillet i Radio- og fjernsynslo-
vens kapitel 7 samt bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-
nævnet.  
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Radio- og tv-nævnet består af 10 medlemmer, som beskikkes af kulturmini-
steren. Kulturministeren udpeger 8 medlemmer, herunder formand og næst-
formand. Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer udpe-
ger 1 medlem, og Den Danske Dommerforening udpeger 1 medlem.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til Radio- og tv-nævnet. Se-
kretariatet assisterer Radio- og tv-nævnet administrativt og sørger bl.a. for at 
forberede sagsmateriale og indkalde til Nævnets møder. Det er Radio- og tv-
nævnet, der træffer afgørelse i de forskellige sager. Ifølge § 40, stk. 1, i lov-
bekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed 
varetager Radio- og tv-nævnet varetager en række opgaver på radio- og tv-
området, jf. §§ 41-44 b. Nævnets afgørelser efter disse bestemmelser kan 
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  

Radio24syv kræver bl.a. 980.000 kr. i erstatning for det tab, kanalen har lidt 
ved forgæves at have deltaget i udbuddet og mener, at Radio LOUDs sende-
tilladelse skal erklæres ugyldig. Af stævningen fra Radio24syv fremgår, at 
Radio- og tv-nævnet anklages for inhabilitet og for at have handlet i strid med 
de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved ikke at 
afvise ansøgningen fra Kulturradio Danmark A/S, der står bag radiokonceptet 
Radio LOUD og ved først efter åbningen af ansøgningerne at fastsætte en 
evalueringsmetode, som er anvendt med henblik på at vurdere ansøgnin-
gerne. 

 


