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Godkendelse af evalueringer og regnskaber for uddannel-

sesaktiviteter for ikkekommerciel lokaltv 

 

Sammendrag  

SAML har indsendt evalueringsrapporter og regnskaber for uddannel-

sesaktiviteten ”Den Mobile Medieskole – TV” til godkendelse hos Radio- 

og tv-nævnet. 

 

Radio- og tv-nævnet har taget stilling til sagen og truffet afgørelse om 

at godkende SAML’s evalueringsrapport og regnskab for uddannelses-

aktiviteten. 

 

Radio- og tv-nævnet har desuden besluttet, at SAML skal tilbagebetale 

25.962 kr. i ubrugte midler.  

 

Sagens oplysninger 

SAML har indsendt evalueringsrapport og regnskab for uddannelsesak-

tiviteten ”Den Mobile Medieskole – TV”. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 25. august 2015 gennemgå-

et det indsendte materiale. 

 

Det er Radio- og tv-nævnet opfattelse, at der i evalueringsrapporten er 

afgivet tilstrækkelige oplysninger til dokumentation for, at uddannel-

sesaktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med det i ansøg-

ningen anførte.  

 

Regnskabsaflæggelsen reglerne i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. sep-

tember 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 

ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.  

 

SAML har desuden 25.962 kr. i ubrugte midler, som skal tilbagebeta-

les. 

 

SAML  

Att.: Gitte Elisabeth Thomsen 

 

Sendt til: saml@saml.dk 
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Side 2 

  

 

 

SAML vil modtage en faktura med betalingsinstruktioner for indbetaling 

af tilbagebetalingskravet på 25.962 kr. for ”Den Mobile Medieskole – 

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

dekommes, vil kravet blive sendt til inddrivelse via SKAT. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet kan godkende evalueringsrapporterne og de af-

lagte regnskab for uddannelsesaktiviteterne. 

 

På baggrund af jf. § 6, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, i bekendtgørelse nr. 

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

bindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed skal de 

25.962 kr., som SAML har i overskud, tilbagebetales.  
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