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Godkendelse af beretning og regnskab for SAML’s uddannelsesaktivitet (2016-puljen)
Sammendrag
SAML har indsendt beretning og regnskab for uddannelsesaktiviteten
”Den Mobile Medieskole 2016” til godkendelse hos Radio- og tvnævnet.
Radio- og tv-nævnet har taget stilling til sagen og truffet afgørelse om
at godkende SAML’s beretning og regnskab for uddannelsesaktiviteten.
Sagens oplysninger
SAML har indsendt beretning og regnskab for uddannelsesaktiviteten
”Den Mobile Medieskole 2016” den 8. marts 2017.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 31. marts 2017 gennemgået
det indsendte materiale.
Det er Radio- og tv-nævnet opfattelse, at der i beretningen er afgivet
tilstrækkelige oplysninger, som afspejler, at uddannelsesaktiviteterne
er gennemført i overensstemmelse med det i ansøgningen anførte.
Regnskabsaflæggelsen overholder de i bekendtgørelse nr. 1254 af 25.
november 2014 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med
ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler.
I forhold til det godkendte budget viser regnskabet, at en række af
SAML’s budgetposter ikke stemmer. Det fremgår af regnskabet, at udgiftsposten transport og ophold (undervisere) er steget med 43.880 kr.
Til gengæld er posten løn/honorar faldet med 23.477 kr., og posten
leje af lokaler og teknisk udstyr er faldet med 21.150 kr. Midlerne skulle dog have været anvendt i overensstemmelse med det i ansøgningen
anførte, herunder det godkendte budget, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt.

Side 2

Derudover bemærker nævnet, at regnskabets poster ikke i alle tilfælde
er navngivet på samme måde som posterne, som fremgik af det godkendte budget.
Nævnet konstaterer, at SAML har anvendt 677 kr. for lidt af sit tilskud.
Da SAML endnu ikke har fået udbetalt sin anden rate på 353.417 kr.,
modregnes det for lidt anvendte beløb på 677 kr. i dette. Anden rate,
som udbetales, udgør således herefter 352.740 kr.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet kan godkende beretningen og det aflagte regnskab for uddannelsesaktiviteten og kan herefter udbetale anden rate af
tilskuddet på 352.740 kr., idet det påtales, at midlerne ikke er anvendt
i overensstemmelse med det i ansøgningen anførte, herunder det godkendte budget, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt.

Caroline Heide-Jørgensen
Formand

