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Afgørelse om ændring i uddannelsesaktivitets indhold

Sammendrag
Borup Højskole modtager i 2016 støtte til uddannelsesaktiviteten
”Grundkursus i Radio”. Af anmodning af 14. september og efterfølgende afklaring, fremgår det, at Borup Højskole ønsker at ændre uddannelsesaktiviteten, herunder tilrettelæggelsen af kursusdage, deltagerkredsen, således at kurset også kan udbydes til højskolens elever,
samt forlænge kursets periode.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om at tillade ændring af kursusdage og udvidelsen af deltagerkredsen,
men afviser anmodning om forlængelse af uddannelsesaktivtetens periode.
Sagens oplysninger
Borup Højskole modtager i 2016 72.400 kr. til uddannelsesaktiviteten
”Grundkursus i Radio”. Af Borup Højskoles ansøgning om støtte til uddannelsesaktivitet fremgår det bl.a. at:


Formålet er at give radiohåndværket videre til de mange, der interesserer sig for lyd i både lokale medier og på internettet.



Målgruppen er nuværende og kommende radiofolk, som vil få konkrete redskaber til at producere programmer og basisviden om den
gode lyd, interview, redigering mv.




Uddannelsesaktiviteten vil bestå af to 14 dages kurser.
Uddannelsesaktivitetens varighed er fra 11. januar 2016 til 16. december 2016

Side 2

Radio- og tv-nævnet har modtaget en anmodning fra Borup Højskole
om at ændre det andet kursus til at blive afholdt om onsdagen i 12
uger, tilladelse til også at udbyde kurset til Borup Højskoles elever og
udvide perioden til 31. marts 2017. Eller, såfremt perioden ikke kan
forlænges, afholde kurset otte torsdag fra 26. oktober til 16. december
og udbyde kurset til Borup Højskoles elever.
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 29. september 2016 behandlet sagen og skal udtale:
Radio- og tv-nævnet finder ikke, der er tale om et særligt tilfælde,
hvor nævnet kan godkende forlængelse af uddannelsesaktivtetens periode, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013
om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel
lokal radio- og tv-virksomhed.
Derudover fremgår det af ansøgningsvejledningen til uddannelsespuljen, at ansøgninger, der har tilknytning til flere kalenderår, ikke vil
blive behandlet. En godkendelse af Borup Højskoles anmodning om
forlængelse af perioden til et tidspunkt efter 31. december 2016 vil
efter nævnets opfattelse give Borup Højskole en fordel i forhold til andre ansøgere om støtte til uddannelsesaktiviteter i 2016. Derfor kan
anmodningen ikke imødekommes.
Nævnet finder derimod ikke, at en ændring af tilrettelæggelsen af kurset, således at det afholdes over en periode på otte uger, eller en udvidelse af deltagerkredsen, således at også højskolens elever kan deltage, vil give Borup Højskole en fordel i forhold til andre ansøgere. En
godkendelse af disse ændringer ville ikke have forrykket nævnets tildeling af tilskud til uddannelsesaktiviteter. På denne baggrund kan
anmodningerne herom imødekommes. Det forudsættes dog, at uddannelsesaktiviteten i øvrigt gennemføres som beskrevet i ansøgningen,
herunder at formålet og målsætningerne for målgruppen er uændrede.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet giver Borup Højskole afslag på at udvide uddannelsesaktiviteten ”Grundkursus i Radio” til 31. marts 2017.

Side 3

Nævnet imødekommer Borup Højskoles anmodning om at ændre kursusaktiviteten til torsdage i otte uger fra 26. oktober til 16. december
2016. Endvidere imødekommer Borup Højskoles anmodning om, at
tomme pladser tilbydes Borup Højskoles elever.
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