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Anmodning om forlængelse af projektperiode for uddan-

nelsesaktiviteter afholdt af SAML i forbindelse med ikke-

kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed  

 

Sammendrag  

SAML har anmodet om at få forlænget projektperioderne for uddannel-

sesaktiviteterne ”Den mobile medieskole radio” og ”Den mobile medie-

skole tv” indtil 1. kvartal 2015. De oprindelige projektperioder 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 ”Den mobile medieskole radio” og ”Den 

mobile medieskole tv” bortfalder delvist, da udgifterne ikke er afholdt 

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

1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i for-

bindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.  På denne 

baggrund skal SAML tilbagebetale 186.462 kr. til Radio- og tv-nævnet, 

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 SAML 

tilskud til uddannelsesaktiviteten ”Den mobile medieskole radio” på 

1.207.600 kr. 

 

Den 26. maj 2014 traf nævnet afgørelse om fordeling af tilskud til ud-

dannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal tv-

virksomhed. Nævnet besluttede at yde SAML tilskud til uddannelsesak-

tiviteten ”Den mobile medieskole tv” på 943.273,80 kr. Begge tilskud 

gjaldt for perioden frem til udgangen af 2014.  
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Den 8. december 2014 anmodede SAML om forlængelse af projektpe-

rioderne for uddannelsesaktiviteter i forbindelse med både lokalradio- 

og -tv-virksomhed.  

 

SAML oplyste, at man ønskede at overføre 361.511,80 kr. ud af 

1.207.600 kr. (radio) og 581.762 kr. ud af 990.600 kr. (tv) til anven-

delse i 1. kvartal 2015, dvs. i alt kr. 943.273,80 kr.  

 

SAML oplyste dernæst, at begrundelsen for anmodningen var det sene 

bevillingstidspunkt for tv-stationerne, at tv-stationerne har haft brug 

for tid til at komme i gang i den nye ordning, og at det havde været 

mere tidskrævende at afholde kurser end forventet.   

 

SAML oplyste videre, at man som noget nyt ønskede at afholde kurser 

målrettet stationernes ledelser og bestyrelser. På disse kurser ville 

man lægge vægt på ophavsretlige spørgsmål, presseetik, lovgivning, 

kompetenceudvikling, stationens udvikling, ledelseskompetencer.  

 

Herudover oplyste SAML at flere stationer ønskede kurser i administra-

tion, herunder regnskab, bogføring, forsikringer, registreringer, plan-

lægning mv. 

 

Endelig oplyste SAML, at man sidst på året i 2014 havde modtaget 

ønsker fra flere lokalradio- og tv-stationer, der ønskede at benytte sig 

af SAMLs kursuskatalog, som der dog ikke var tid til at gennemføre i 

2014.  

 

Sammen med sin anmodning havde SAML indsendt en oversigt over 

forbrugte midler med forslag til anvendelse af de ubrugte midler i 1. 

kvartal 2015, oversigt over afholdte kurser og en liste over undervise-

re.   

 

Den 16. december 2014 bad nævnet SAML om at indsende følgende 

senest den 7. januar 2014: 

 En nærmere beskrivelse af de uddannelses aktiviteter, der an-

modes om at afholdes i 2015. Herunder sullel følgende oplyses 

om uddannelsesaktiviteten: 

 Indhold 

 Målgruppe 

 Evt. andet 

 En uddybende begrundelse for hvorfor de planlagte uddannel-

sesaktiviteter for lokalradio og -tv ikke er blevet afholdt inden 

tilsagnsperiodens udløb ved udgangen af 2014. 
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 En nærmere beskrivelse af de gennemførte uddannelsesaktivi-

teter for radio og tv, herunder oplysninger om fremmødet og 

gennemgangen af de berørte temaer. 

 

Den 7. januar 2015 modtog nævnet høringssvar fra SAML. Heri oplyste 

SAML, at man ønskede at videreføre den uddannelsesaktivitet, der al-

lerede var påbegyndt i 2014 for både lokalradio og -tv samt opfylde 

eventuelle individuelle kursusønsker fra lokalstationerne.  

 

Derudover oplyste SAML i sit høringssvar af 7. januar 2015, at man 

som noget nyt ønskede at udbyde kurser målrettet stationernes ledel-

ser og bestyrelser, da det var et ønske fra flere lokaleradio- og tv-

stationer. SAML oplyste, at hensigten var at afholde ledelses- og be-

styrelseskurserne samlet for både lokalradio og -tv, således stationer-

ne kunne erfaringsudveksle på tværs af medierne. 

 

SAML oplyste endvidere, at indholdet i de nye kurser for ledelser og 

bestyrelser ville være som beskrevet i anmodningen af 8. december 

2014: Ophavsretlige spørgsmål, presseetik, lovgivning, kompetence-

udvikling, hvordan man leder efter frivillige, strategi, organisations- og 

foreningsledelse. Ydermere oplyste SAML, at lektor Kim Albæk fra 

Danmarks Medie- og journalisthøjskole i Aarhus har givet SAML tilsagn 

om at medvirke i tilrettelæggelsen af kurserne.  

  

SAML indsendte endelig en liste over undervisere, forslag til budget for 

1. kvartal 2015, en oversigt over afholdte kurser samt kopi af kursi-

sternes evaluering af afholdte kurser.  

 

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.  

 

Nævnet har i øvrigt lagt vægt på, at resultatet af nævnets fordeling af 

tilskud til uddannelsesaktiviteter kunne have været anderledes, så-

fremt nævnet på afgørelsestidspunktet havde haft de omtalte oplys-

ninger fra SAML.  
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En godkendelse af SAMLs anmodning vil efter nævnets opfattelse såle-

des give SAML en fordel, hvorfor anmodningen ikke kan imødekom-

mes.  

 

Tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteterne ”Den mobile medieskole 

radio” og ”Den mobile medieskole tv” bortfalder delvist, da udgifterne 

ikke er afholdt som beskrevet i ansøgningen, jf. § 6, stk. 3, i bekendt-

gørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesakti-

viteter i forbindelse 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.  

 

Radio- og tv-nævnet kan herved opgøre to tilbagebetalingskrav, her-

under 361.511,80 kr. for ”Den mobile medieskole radio” og 581.762 

kr. for ”Den mobile medieskole tv”, dvs. i alt kr. 943.273,80 kr.  

 

Nævnet har imidlertid tilbageholdt 395.300 kr. for ”Den mobile medie-

skole tv” og 503.800 kr. for ”Den mobile medieskole radio”, dvs. i alt 

kr. 899.100 kr., jf. § 8, i bekendtgørelsen.  

 

SAML vil derfor modtage en faktura på differencen mellem tilsagn og 

det tilbageholdte tilskud, dvs. 186.462 kr. for ”Den mobile medieskole 

tv”. Anden rate af tilskuddet vil ikke blive udbetalt, da tilsagn om til-

skud til aktiviteten er delvist bortfaldet.  

 

For så vidt angår ”Den mobile medieskole radio” har nævnet tilbage-

holdt et større beløb end tilbagebetalingskravet. Derfor vil ”Den mobile 

medieskole radio” få udbetalt anden rate fratrukket tilbagebetalings-

kravet.  ”Den mobile medieskole radio” får derfor 142.288,20 kr. udbe-

talt, hvis nævnet godkender uddannelsesaktivitetens rapport og regn-

skab, jf. § 8, i bekendtgørelsen. 

 

SAML vil modtage en faktura med betalingsinstruktioner for indbetaling 

af tilbagebetalingskravet på 186.462 kr. for ”Den mobile medieskole 

tv”. Hvis et tilbagebetalingskrav fra Radio- og tv-nævnet ikke imøde-

kommes, vil kravet blive sendt til inddrivelse via SKAT. 

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  
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AFGØRELSE: 

 

Tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteterne ”Den mobile medieskole 

radio” og ”Den mobile medieskole tv” bortfalder delvist, da udgifterne 

ikke er afholdt som beskrevet i ansøgningerne, jf. § 6, stk. 3, i be-

kendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannel-

sesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel 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 på 186.462 

kr. for ”Den mobile medieskole tv”.  
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