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Afgørelse om justeret tilsagn om tilskud til uddannelses-

aktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalvirk-

somhed 

 

Sammendrag  

SAML fik tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 
ikkekommerciel lokalvirksomhed om et mindre beløb end ansøgt, hvor 
tilskuddet ikke dækkede følgende poster: 
 

• Transport, ophold og forplejning (undervisere) 
• Transport og forplejning (kursister)  
• Revision  
• Kurset ”Stationslederkurset”.  

 
Efterfølgende indsendte SAML et revideret budget.  

 

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

om, at justere SAML’s tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteter i 

2015, således at tilskud kan anvendes til revision samt transport og 

ophold for underviserne.  

 

Sagens oplysninger 

SAML fik tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 
ikkekommerciel lokalvirksomhed den 30. marts 2015. Udbetalingen har 
fundet sted umiddelbart herefter, hvor SAML har haft mulighed for at 
disponere over tilskuddet. Den 13. april 2015 indsendte SAML et revi-
deret budget, hvoraf det fremgik, at der fortsat var afsat midler til 
transport, ophold og forplejning til undervisere, transport og forplej-
ning til kursister og revision, selvom det fremgik af tilsagnsbrev til 
SAML af den 30. marts 2015, at disse udgifter ikke var dækket af til-
sagnet om tilskud.  
 
I forlængelse heraf har Radio- og tv-nævnet på sit møde den 27. maj 
2015 truffet afgørelse om at justere SAML’s tilsagn om tilskud til ud-
dannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og 
tv-virksomhed i 2015. 

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet 

saml@saml.dk 
 

Att.: Gitte Thomsen 
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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. maj 2015 behandlet sagen og skal udtale: 

 
Nævnet har besluttet at justere SAML’s tilsagn om tilskud, således at 
SAML kan anvende 15.000 kr. af sit tilskud til revision, og således at 
SAML kan anvende et rimeligt beløb af sit tilskud til undervisernes 
transport og ophold. Justeringerne forudsætter, at SAML fortsat vil 
kunne gennemføre de planlagte kurser uden væsentlige forringelser.  
 
Derimod kan nævnet ikke godkende SAML’s reviderede budget af den 
13. april 2015 for så vidt angår udgifter til transport og forplejning til 
kursister eller forplejning til undervisere. Nævnet har lagt vægt på, at 
midlerne fra uddannelsespuljen primært skal finansiere uddannelsesak-
tiviteterne. Det bemærkes, at der i 2015 er ansøgt om væsentligt flere 
midler (6.533.048 kr.), end der er indeholdt i uddannelsespuljen (2 
mio. kr.).  
 
Nævnets tilsagn om et tilskud til SAML’s ”Den Mobile Medieskole” for 
perioden frem til udgangen af 2015 er på 792.417 kr. Det ydede til-
skud må således fortsat ikke anvendes til følgende af de i ansøgningen 
anførte udgiftsposter: 

 
• Forplejning (undervisere)  
• Transport og forplejning (kursister) 30.000 kr.  
• Kurset med titlen ”Stationslederkurset” 

 
Radio- og tv-nævnet har ved fordelingen af tilskud lagt vægt på, at det 
vigtigste kriterium for tildeling er, at der sikres bredde i udbuddet af 
uddannelsesaktiviteter, aktiviteter med fokus på at imødekomme min-
dretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for adgang til de lokale 
radio- og tv-medier og kvalitet i de udbudte uddannelsesaktiviteter, jf. 
§ 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014 om støtte 
til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- 
og tv-virksomhed (herefter uddannelsesbekendtgørelsen). Da SAML’s 
uddannelsesaktiviteter er med til at skabe bredde i udbuddet af ud-
dannelsesaktiviteter i forhold til indhold og fokus, og da disse uddan-
nelsesaktiviteters kvalitet vurderes som høje, har SAML fået tilsagn om 
tilskud.  
 
Da nævnet har modtaget ansøgninger om tilskud, der overstiger de 
samlede puljemidler, nedskrev nævnet tilskuddet til SAML med 
592.583 kr. i forhold til det ansøgte beløb. Det fremgår af § 7, stk. 1, i 
uddannelsesbekendtgørelsen, at nævnet kan give tilsagn om tilskud 
med et mindre beløb end ansøgt. 
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Derudover kan nævnet oplyse, at afsnittet i tilsagnsbrevet om, at der 
ikke ydes tilskud til indkøb af hardware, ansøgers interne evaluering og 
PR blot var meddelt til orientering. Nævnet har således ikke lagt til 
grund, at SAML har søgt om midler til disse udgifter. Herudover er be-
grundelsen for afslag på tilskud til ”Stationslederkursus” blevet uddy-
bet ved brev af dags dato fra formanden for Radio- og tv-nævnet til 
SAML.  
 
Nævnet kan for så vidt angår den geografiske spredning af uddannel-
sesaktiviteter oplyse, at kriterierne i § 5, stk. 1, er opstillet i prioriteret 
rækkefølge. Tildelingen af tilskud sker således som udgangspunkt ved 
brug af det første evalueringskriterium, idet de efterfølgende kriterier 
kun anvendes, hvis flere ansøgere vurderes at stå lige efter, at det 
forudgående kriterium er inddraget, jf. § 5, stk. 2. Kriteriet om den 
geografiske spredning, som fremgår af § 5, stk. 1, nr. 5, er ikke an-
vendt ved denne fordeling, da alene kriteriet om uddannelsesaktivite-
tens indhold i § 5, stk. 1, nr. 1, har været afgørende.  
 
Endelig bemærker sekretariatet, at Sendesamvirket Hovedstaden af-
holder uddannelsesaktiviteter i hele landet og har modtaget tilsagn om 
tilskud på 788.735 kr. SAML’s bemærkninger om den geografiske 
spredning giver derfor ikke anledning til at justere fordelingen af til-
skud.  
 
Hvis SAML ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennem-
fører den forudsatte programvirksomhed, vil afgivne tilsagn bortfalde, 
og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, jf. § 6, stk. 5, i uddan-
nelsesbekendtgørelsen. 

 

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

 

AFGØRELSE 

 

SAML’s tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteter i 2015 justeres, 

således at tilskud kan anvendes til revision samt transport og ophold 

for underviserne. 
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