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Tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-
kommerciel lokalvirksomhed 
 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 23. marts 2015 truffet afgørelse om 

fordeling af tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel 

lokalradio- og tv-virksomhed.  

 

Nævnet har besluttet at yde Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet 

(SAML) et tilskud til ”Den Mobile Medieskole” for perioden frem til udgangen af 

2015 på 792.417 kr.  

 

Radio- og tv-nævnet har ved fordelingen af tilskud lagt vægt på, at det vigtig-

ste kriterium er, at der sikres bredde i udbuddet af uddannelsesaktiviteter, 

aktiviteter med fokus på at imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage 

gruppers behov for adgang til de lokale radio- og tv-medier og på kvaliteten af 

de udbudte uddannelsesaktiviteter, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1254 af 

25. november 2015 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ik-

kekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed (herefter uddannelsesbekendtgø-

relsen).  

 

Da nævnet har modtaget ansøgninger om tilskud, der overstiger de samlede 

puljemidler, har nævnet nedskrevet tilskuddet til SAML med 592.583 kr. i for-

hold til det ansøgte beløb.  

 

I den forbindelse har nævnet tillige lagt vægt på, at der skal være et rimeligt 

forhold mellem uddannelsesaktiviteten og tilskudsbeløbet, jf. § 5, stk. 3, i ud-

dannelsesbekendtgørelsen. Dette indebærer tillige, at der ikke ydes tilskud til 

indkøb af hardware, samt udgifter til forplejning, ansøgers interne evaluering, 

transport, PR, og revision.  

 

Herudover har Radio- og tv-nævnet valgt ikke at yde tilskud til kurset ”Stati-

onslederkurset”, idet dette efter nævnet opfattelse falder uden for uddannel-

sespuljen formål.   

 

 

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet 

saml@saml.dk 

Att. Gitte Elisabeth Thomsen 

 

30. april 2015 
 
Radio- og tv-nævnet 
 
Christina Sparre-Enger Lyngsig 
csl@kulturstyrelsen.dk 
 
Grace Nguyen Suhadi 
gns@kulturstyrelsen.dk 
 
Rasmus Barndorff 
rab@kulturstyrelsen.dk 

 

 

Rasmus Barndorff 

rab@kulturstyrelsen.dk 
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Det ydede tilskud må således ikke anvendes til følgende af de i ansøgningen 

anførte udgiftsposter: 

 

 Transport, ophold, forplejning (undervisere) 65.000 kr.  

 Transport, forplejning (kursister) 30.000 kr.  

 Revision 35.000 kr.  

 Kurset med titlen ”Stationslederkurset” 

 

Hvis SAML ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den 

forudsatte programvirksomhed, vil afgivne tilsagn bortfalde, og udbetalte til-

skud kan kræves tilbagebetalt, jf. § 6, stk. 5, i uddannelsesbekendtgørelsen. 

 

Udbetaling 

Kulturstyrelsen frigiver ikke udbetalingen af tilskuddet, før SAML har bekræf-

tet, at uddannelsesaktiviteten gennemføres. Bekræftelsen skal sendes til 

rtv@kulturstyrelsen.dk. Udbetalingen vil ske umiddelbart derefter.  

 

Tilskuddets første rate på 496.209 kr. bliver udbetalt til den af SAML oplyste 

NemKonto. 

 

Anden rate, der består af det resterende beløb, dvs. 296.209 kr., udbetales, 

efter beretning og regnskab for aktiviteten er godkendt af Radio- og tv-

nævnet. 

 

Afrapportering af tilskud 

SAML har modtaget et tilskud på over 500.000 kr. og skal derfor indsende en 

beretning og et regnskab. Regnskabet skal være revideret af en statsautorise-

ret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision 

for kommuner eller regioner. 

 

Beretning  

Beretningen skal indsendes sammen med regnskabet. Beretningen skal redegø-

re for de aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud til. Beretningen 

skal bl.a. indeholde: 

 

 En beskrivelse af afviklingen af uddannelsesaktiviteten, 

 en beskrivelse af de afholdte aktiviteters indhold,  

 oplysning om dato for afholdelse af aktiviteterne, 

 oplysning om antal deltagere og disses evt. tilknytning til lokalradio eller -tv og   

 oplysning om, hvordan formålet med aktiviteten som angivet i ansøgningen er imødekommet.  

 

Regnskab 

Kulturstyrelsens skabelon for udarbejdelse af regnskab skal anvendes. Skabe-

lonen kan findes på www.kulturstyrelsen.dk under ”tilskudsordninger”.  
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Frist 

Afrapporteringen skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest tre måneder 

efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i ansøgningen om til-

skud.  

 

SAML har anført denne dato til den 31. december 2015, og fristen for afrappor-

tering er dermed den 31. marts 2016. 

 

I kan læse mere om afrapporteringen her:  

http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskudsordninger/regnskab/ 

 

Modtager I også driftstilskud fra Kulturministeriet? 

Hvis SAML også skal afrapportere for driftstilskud modtaget fra Kulturministeri-

et, herunder Radio- og tv-nævnet, kan SAML lade regnskabet for uddannelses-

aktiviteten indgå i driftsregnskabet som en selvstændig note.  

 

Hvis dette er tilfældet skal SAML via rtv@kulturstyrelsen.dk oplyse, at regnska-

bet for uddannelsesaktiviteten indsendes som en del af driftsregnskabet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Grace Nguyen Suhadi 

Fuldmægtig, cand.jur. 


