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Indledning 

Denne tilskudsvejledning beskriver betingelserne for tilskud til ikkekommerciel lokalradio.  

Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til stationer med tilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed. Som led i medieaftalen for 2019-2023 er der årligt afsat 45,8 mio. kr. til driftstilskud til 

ikkekommerciel lokalradio og -tv. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til radioområdet skal 

mindst udgøre 30 pct. og maksimalt 50 pct. af den samlede bevilling.1 

 

Tilladelse kan kun udstedes til foreninger med hjemsted i det pågældende tilladelsesområde, og 

som har som hovedformål at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Et flertal af foreningens 

bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet. Ved tilladelsesområdet forstås den eller de 

kommuner, hvori den ikkekommercielle sendemulighed eller de ikkekommercielle sendemuligheder 

i sendenettet er placeret. Ved lokalområdet forstås tilladelsesområdet samt de tilgrænsende kom-

muner. 

Ansøgning om driftstilskud 

Radio- og tv-nævnet gennemfører én årlig ansøgningsrunde til driftstilskud for det kommende år. 

Fristen for ansøgning ligger typisk i starten af oktober, og Radio- og tv-nævnet uddeler tilskuddet 

for det kommende år på deres møde i december. Frist for ansøgning vil blive meldt ud på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside og i et nyhedsbrev. 

  

For sent modtagne ansøgninger vil ikke komme i betragtning. Der ansøges via det elektroniske 

ansøgningsskema på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaet udfyldes elektro-

nisk og underskrives med NemID. 

NemID 

For at kunne ansøge om driftstilskud elektronisk, skal stationen have et NemID tilknyttet det CVR-

nr., som pågældende station har registreret sig med i tilladelses- og tilskudssammenhæng. Læs 

mere om og bestil NemID her: www.nemid.nu 

 

NemID har gyldighed som underskrift på ansøgningen. 

                                           

1 Jf. § 25 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

http://www.nemid.nu/
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Vedtægter 

Hvis Kulturministeriet er offentlig hovedtilskudsyder og yder driftstilskud til en lokalradio, skal Ra-

dio- og tv-nævnet godkende foreningens vedtægter, hvis de ikke er godkendt i henhold til anden 

lovgivning.
2
 

 

Vedtægterne skal som minimum indeholde oplysninger om:  

1. Navn 

2. Hjemsted 

3. Formål 

4. Valg og konstituering af bestyrelse 

5. Betingelser for medlemskab 

6. Foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor og tegningsret 

7. Vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved foreningens ophør 

 

Vedtægterne bør i øvrigt indeholde bestemmelser om følgende:  

 Foreningen skal ledes af en bestyrelse, der sammensættes i henhold til vedtægterne.  

 Foreningen skal ansætte og afskedige en eventuel daglig ledelse. Ledelsen har det daglige 

ansvar for foreningens drift. Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevil-

lingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for foreningen. 

 Foreningen er ansvarlig for, at foreningens formål varetages i overensstemmelse med gæl-

dende lovgivning og for forvaltningen af de offentlige tilskud.  

 Foreningen repræsenteres over for Radio- og tv-nævnet af den eller de tegningsberettigede 

personer, alternativt kan foreningen vælge at udpege en eller flere kontaktpersoner, der re-

præsenterer foreningen. 

Budget 

Alle tilskudsmodtagere skal i forbindelse med ansøgning om tilskud udarbejde et budget. Radio- og 

tv-nævnet kan som tilsynsførende myndighed forlange at få budgettet tilsendt, men som udgangs-

punkt skal der ikke indsendes yderligere budgettal udover de oplysninger, som angives på ansøg-

ningsskemaet. 

CVR-nr. og P-nr.  

I forbindelse med ansøgningen om tilskud skal der angives gyldigt CVR-nr. for stationen samt sta-

tionens 10-cifrede produktionsenhedsnummer (P-nr.). Foreninger og virksomheder tildeles således 

                                           

2 Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 

(lov nr. 1531 af 21.12.2010) 
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af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ét separat P-nr. for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives 

virksomhed.  

 

Når I søger driftstilskud, skal det være på det CVR-nr., som tilladelsen er udstedt til. 

Ændringer i stationens oplysninger 

Hvis der er ændringer i stationens oplysninger, skal det meddeles og godkendes af Radio- og tv-

nævnet. Ændringer oplyses i elektronisk skema på hjemmesiden. Det er først når Radio- og tv-

nævnet godkender stationens ændringer, at de er gældende. 

 

Skemaet finder du her: http://slks.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/aendringer-i-

stationens-oplysninger/ 

 

Følgende ændringer for stationen skal meddeles Radio- og tv-nævnet: 

 CVR-nr. 

 Stationens kontaktoplysninger: 

o Stationens navn 

o Adresse 

o Kontaktperson 

o E-mail 

o Telefonnummer 

o Hjemmeside 

 Nye vedtægter 

 Ændringer i bestyrelse (indsende referat fra generalforsamling) 

 Adresseændringer på bestyrelsesmedlemmer 

Skift af CVR-nr. og tilskud i forbindelse med overdragelse af programtilladelse 

Radio- og tv-nævnet skal godkende, at en station skifter CVR-nr., da dette kan betyde, at statio-

nen ønsker at overdrage sin programtilladelse til en anden juridisk enhed.  

 

I tilfælde af en anmodning om overdragelse af programtilladelse fra én part til en anden vil nævnet 

som udgangspunkt ikke lade tilskuddet følge den nye tilladelseshaver i indeværende regnskabsår. . 

 

En anmodning om overdragelse af programtilladelse skal som udgangspunkt være Radio- og tv-

nævnet i hænde senest 15. november i indeværende år, såfremt nævnet skal tage stilling til over-

dragelsen før årsskiftet.  

 

http://slks.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/aendringer-i-stationens-oplysninger/
http://slks.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/aendringer-i-stationens-oplysninger/
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Hvis foreningen, hvortil programtilladelsen skal overdrages, samtidig ønsker at søge om driftstil-

skud for det følgende år, skal anmodningen om overdragelse være Radio- og tv-nævnet i hænde 

før den udmeldte ansøgningsfrist for driftstilskud i starten af oktober.  

Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger om driftstilskud 

Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til radiostationer, der har fået tilladelse til udøvelse af ikke-

kommerciel lokalradiovirksomhed. Radio- og tv-nævnet beslutter hvilke oplysninger, der skal indgå 

i tilladelseshavers ansøgning om tilskud.  

 

Ved ansøgning om tilskud skal ansøger oplyse om eventuelle verserende eller afsluttede sager for 

domstolene eller offentlige myndigheder. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksom-

hed, og hvis sagen drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end 

tilskud efter radio- og fjernsynsloven eller af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er grov eller 

af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen 

om tilskud. Der lægges kun vægt på overtrædelser, der er begået af stationen eller en ledende 

medarbejder inkl. ulønnet arbejdskraft, hvor der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af 

pressenævnet eller endelig administrativ afgørelse. Hvis ikke stationen oplyser om de nævnte for-

hold, vil nævnet vægte dette i vurderingen af ansøgningen om tilskud.  

Beregning af tilskudsstørrelsen 

Der kan til hver radiostation maksimalt ydes tilskud til 15 sendetimer ugentligt. Sender en station 

med tilladelse til 15 timer pr. uge kun 10 timer, kan der ikke kompenseres for differencen på 5 

timer ved at sende 20 timer en anden uge.  

Genudsendelser 

Der ydes ikke tilskud til genudsendelser. Ved en genudsendelse forstås udsendelse af et tidligere 

udsendt program på samme station. Det er en redaktionel vurdering, om det er relevant at sende 

de samme nyheder flere gange i løbet af en dag, fordi nyheden fortsat har relevans. 

Co-produktioner 

Co-produktioner med andre lokale radiostationer medregnes ved opgørelsen af tilskudsberettigede 

timer proportionalt med stationens finansieringsdel. 

Networking 

Programmer, der udsendes som led i networking, dvs. programmer, der udsendes samtidig af flere 

stationer eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radioforetagender om 

programvirksomheden, vil kun kunne opnå tilskud én gang. Tilskuddet gives til den station, der har 
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produceret programmet. Såfremt flere stationer udsender det samme program, som en ikke til-

skudsberettiget tredjepart har produceret, vil programmet forsat kun kunne opnå tilskud én gang. 

 

Det udmeldte årlige tilskud er et maksimumbeløb, der er beregnet på basis af de på an-

søgningstidspunktet afgivne oplysninger. Der kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af 

tilskuddet, selvom stationen udvider sin sendetid. 

Anvendelse af driftstilskuddet 

Tilskuddet fra Radio- og tv-nævnet har til formål at bidrage til finansiering af stationens faktiske 

driftsudgifter, herunder til almindelige faste omkostninger såsom husleje, el, telefon, sendeom-

kostninger m.v. 

 

Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige over-

enskomster for et tilsvarende arbejde. Stationerne er selv ansvarlige for at indberette lønninger til 

SKAT.  

 

Tilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens produktion af program-

mer. Købesummen må ikke overstige markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår 

eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for tilskud fra Radio- og tv-

nævnet, er stationens eje og skal købes i stationens navn. 

 

Tilskuddet kan ikke anvendes til dækning af private udgifter. 

 

Såfremt det samlede driftstilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende driftstilskud 

tilbagebetales.  

Udbetaling af tilskuddet 

Tilskuddet udbetales i én rate i løbet af januar under forudsætning af, at Radio- og tv-nævnet har 

modtaget samtlige nødvendige oplysninger fra tilskudsmodtager.  

 

I nogle tilfælde kan en radiostation af Radio- og tv-nævnet være indstillet til et betinget tilsagn om 

tilskud. Dette gælder eksempelvis for ansøgere, som har verserende tilsynssager for Radio- og tv-

nævnet, hvor tilsagnet vil være betinget af, at der foreligger enten en afgørelse fra nævnet eller en 

afklaring omkring ansøgers programvirksomhed. Tilsagn til stationer med udestående tilbagebeta-

lingskrav eller sager sendt til inddrivelse via SKAT gøres tilsvarende betinget af, at kravene imøde-

kommes. 
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Dokumentation af tilskuddets anvendelse 

Regnskab og revision 

Radiostationer, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal føre og aflægge regnskab. De 

seneste 5 års regnskabsmateriale skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor. 

 

Radiostationer, som modtager driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet, skal senest 

6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en erklæring om anvendelse af driftstilskud-

det. Heri erklæres det, at driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilsagnsbrevet og de 

tildelte sendetimer, og at der er taget skyldige hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften 

af den virksomhed, som er omfattet af regnskabet. Desuden anføres det samlede tilsagnsbeløb 

(dvs. inklusiv eventuelle opreguleringer) og de faktiske driftsomkostninger i erklæringen. Det skal 

endvidere oplyses, om der har været afholdt ferie. Det er foreningens tegningsberettigede, som 

skal indsende erklæring om anvendelse af driftstilskud. 

 

På opfordring skal tilladelseshaverne indsende årsregnskab til Radio- og tv-nævnet i forbindelse 

med stikprøvekontrol.  

 

Erklæring om anvendelse af driftstilskud indsendes via elektronisk skema fra vores hjemmeside og 

underskrives med NemID. Se skemaet her: 

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/irs.aspx?alias=2425&groupId=16&doctype=1  

 

Offentlige tilgængelige dokumenter 

Tilskudsmodtagere skal have følgende på hjemmesiden, jf. § 10 i driftstilskudsloven:  

 Vedtægter 

 Oversigt over bestyrelsesmedlemmer 

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af driftstilskud 

Tilskudsmodtager skal, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har været 

forelagt Radio- og tv-nævnet, altid tilbagebetale et tilskud helt eller delvist hvis: 

 Tilskuddet overstiger de faktiske driftsudgifter i tilskudsåret 

 Der ikke indsendes erklæring om anvendelse af driftstilskud 

 Fristen for indsendelse af dokumentation ikke overholdes 

 Tilskuddet eller dele heraf ikke er anvendt i overensstemmelse med betingelserne for tilskuddet 

Hvis en radiostation i tilskudsåret har sendt færre tilskudsberettigede timer, end der er givet til-

skud til, skal det for meget udbetalte tilskud ligeledes tilbagebetales. 

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/irs.aspx?alias=2425&groupId=16&doctype=1
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Radio- og tv-nævnets tilsyn 

Det er Radio- og tv-nævnets kompetence at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirk-

somhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne og gennemfører i denne forbindelse stik-

prøvekontrol.  

 

For radios vedkommende vil tilsynet typisk blive gennemført overfor de stationer, hvor Radio- og 

tv-nævnet modtager klager eller andre henvendelser vedrørende manglende overholdelse af til-

skudsbetingelser eller programkravene suppleret af stikprøver.  

 

Tilsynet vil typisk omhandle en kontrol af, hvorvidt stationen sender det korrekte antal første-

gangsudsendelser, lokalt indhold, skjult reklame, korrekt anvendelse af driftstilskuddet eller om 

stationen er ophørt med sin programvirksomhed.  

Skærpet tilsyn 

Driftstilskudsbekendtgørelsen giver nævnet mulighed for at beslutte, at en station skal underlæg-

ges et skærpet tilsyn, der supplerer det almindelige tilsyn.
3
 

 

Det skærpede tilsyn omfatter en udvidet forpligtelse for tilladelseshaver til at fremsende periodiske 

budgetopfølgninger, der ledsages af en skriftlig erklæring fra stationens ledelse om det aktuelle 

økonomiske resultat og den forventede udvikling, samt efter omstændighederne hvilke tiltag, der 

er sat i værk for at bedre situationen. 

 

Det skærpede tilsyn består i at: 

1. Nævnet påser, at foreningen/stationen følger den fastlagte skriftlige plan for det skærpede 

tilsyn med hensyn til form, indhold og procedurer m.v., 

2. Nævnet gennemgår budgetopfølgningen med tilhørende skriftlig ledelseserklæring fra for-

eningen/stationen om dennes økonomiske udvikling og budgetmæssige dispositioner, og 

3. Nævnet fører en dialog med foreningens daglige ledelse og bestyrelse, hvor foreningen le-

des af en bestyrelse, om udviklingen i økonomi og aktivitet hos foreningen/stationen. 

 

Det skærpede tilsyn ophører, når Radio- og tv-nævnet vurderer, at de økonomiske og administrati-

ve forhold hos foreningen/stationen er tilfredsstillende. 

                                           

3
 Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
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Opbevaringspligt 

Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen
4
, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal opta-

ge alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt 

på tekst-tv, digitale tillægstjenester knyttet til programmerne og RDS.
5
  

 

Det er tilladelseshavers ansvar, at optagelse foretages sideløbende med udsendelse af programmet 

og bliver opbevaret i minimum 6 måneder. 

 

Det er endvidere tilladelseshavers ansvar, at opbevare programkopier indtil erklæring på tro og 

love om korrekt anvendelse af driftstilskuddet er modtaget.  

 

Til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag kan Radio- og tv-nævnet pålægge stationen at 

stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf.  

 

Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til 

at optage og/eller opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller 

pålæg om i længere tid end 6 måneder at opbevare optagelserne. Nævnet kan desuden lade til-

skud bortfalde og evt. kræves tilbagebetalt, hvis opbevaringskravet ikke overholdes. 

 

                                           

4
 Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og 

fjernsynsprogrammer. 

5 Radio Data System, dvs. de digitale oplysninger, der fremgår at displayet i bilradioerne. 


