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Anmodning om forlængelse af projektperiode for uddan-

nelsesaktiviteter afholdt af Roskilde Weekendradio i for-

bindelse med ikkekommerciel lokal radiovirksomhed  

 

Sammendrag  

Roskilde Weekendradio har anmodet om at få forlænget projektperio-

derne for uddannelsesaktiviteten ”Transmission af livekoncerter” indtil 

den 31. maj 2015. Den oprindelige projektperiode gjaldt for perioden 

frem til udgangen af 2014. 

  

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse 

om, at tilsagn om tilskud til ”Transmission af livekoncerter” bortfalder 

delvist, da udgifterne ikke er afholdt som beskrevet i ansøgningen, jf. 

§ 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte 

til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- 

og tv-virksomhed.  På denne baggrund skal Roskilde Weekendradio 

tilbagebetale de ubrugte tilskudsmidler til ”Transmission af livekoncer-

ter”, jf. § 19, stk. 1, i bekendtgørelsen.   

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet traf på sit møde den 21. november 2013 afgørel-

se om fordeling af tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Nævnet besluttede at yde Ros-

kilde Weekendradio tilskud til uddannelsesaktiviteten ”Transmission af 

livekoncerter” på 123.000 kr. Tilskuddet gjaldt for perioden frem til 

udgangen af 2014.  

 

Den 22. december 2014 modtog Radio- og tv-nævnet en anmodning 

fra Roskilde Weekendradio om at få forlænget projektperioden for ud-

dannelsesaktiviteten ”Transmission af livekoncerter”. Stationen oply-

ste, at man havde fået en unik mulighed og hertil havde et ubrugt til-

skudsbeløb på cirka 29.000 kr. ud af 123.000 kr., hvorfor man anmo-

dede om at få forlænget projektperioden frem til den 31. maj 2015.  
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På denne baggrund bad nævnet Roskilde Weekendradio om at indsen-

de en uddybende begrundelse for, hvorfor de planlagte aktiviteter ikke 

var blevet afholdt i perioden frem til udgangen af 2014.  

 

Den 7. januar 2015 modtog nævnet høringssvar fra Roskilde Weekend-

radio, hvori stationen oplyste, at man ultimo 2014 havde fået en unik 

mulighed for at arbejde med professionelle livekoncerter, da musikre-

stauranten The Standard v/Niels Lan Doky havde givet stationen denne 

mulighed. Endelig oplyste stationen, at man havde anvendt projektpe-

rioden som beskrevet i ansøgningen.   

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, 

på sit møde den 27. januar 2015 behandlet sagen og skal udtale: 

 

Radio- og tv-nævnet finder ikke, der er tale om et særligt tilfælde, 

hvor nævnet kan godkende ændringer af ansøgningen, jf. § 6, stk. 2, i 

bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddan-

nelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-

virksomhed.   

 

Således bortfalder tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteten 

”Transmission af livekoncerter” delvist, da udgifterne ikke er afholdt 

som beskrevet i ansøgningen, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1102 

af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindel-

se med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.   

 

Radio- og tv-nævnet finder endvidere ikke, at der foreligger undskyl-

dende omstændigheder for, at uddannelsesaktivitetens udgifter ikke er 

afholdt, som beskrevet i ansøgningen.  

 

Roskilde Weekendradio har oplyst de ubrugte tilskudsmidler i cirka 

beløb. For at kunne opgøre beløbet for tilbagebetalingskravet skal Ros-

kilde Weekendradio indsende en opgørelse af det eksakte beløb for de 

ubrugte tilskudsmidler for ”Transmission af livekoncerter”. Disse oplys-

ninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest den 15. februar 

2015. Herefter vil nævnet udstede et tilbagebetalingskrav.  

 

Herefter vil Roskilde Weekendradio modtage en faktura med betalings-

instruktioner for indbetaling af beløbet. Hvis et tilbagebetalingskrav fra 

Radio- og tv-nævnet ikke imødekommes, vil kravet blive sendt til ind-

drivelse via SKAT. 
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På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteten ”Transmission af livekon-

certer” bortfalder delvist, da udgifterne ikke er afholdt som beskrevet i 

ansøgningen, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. septem-

ber 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-

kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.  

 

Nævnet kræver derfor de ubrugte tilskudsmidler for uddannelsesaktivi-

teten tilbagebetalt, jf. § 19, stk. 1, i bekendtgørelsen om støtte til ud-

dannelsesaktiviteter, og udsteder et tilbagebetalingskrav, når Roskilde 

Weekendradio har indsendt en opgørelse af de ubrugte tilskudsmidler 

for uddannelsesaktiviteten. Opgørelsen af det eksakte beløb for de 

ubrugte tilskudsmidler skal være nævnet i hænde senest den 15. fe-

bruar 2015.  
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