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Tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-

kommerciel lokal tv-virksomhed  
 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 26. maj 2014 truffet afgørelse om 
fordeling af tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel 
lokal tv-virksomhed. Det afsatte tilskudsbeløb udgør 2 mio. kr., mens der i de 
indkomne ansøgninger om tilskud tilsammen er budgetteret med udgifter for 
3,8 mio. kr., hvoraf der er søgt om tilskud til 3,6 mio. kr.  
 
Radio- og tv-nævnet har besluttet at yde Rundfunk La Rouge/Odense ser Rødt 
et tilskud for perioden frem til udgangen af oktober 2014 på 57.024 kr.  
 
Det fremgår af § 5, stk. 1 og 2, i bekendtgørelses nr. 1102 af 16. september 
2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel 
lokal radio- og tv-virksomhed (herefter uddannelsesbekendtgørelsen), at det 
vigtigste kriterium er, at der sikres bredde og kvalitet i udbuddet af uddannel-
sesaktiviteter. Endvidere fremgår det af § 11, stk. 1, sidste pkt., og § 15, stk. 
2, nr. 3, at der ved forvaltningen af tilskudsmidlerne skal udvises sparsomme-
lighed. Nævnet har i den sammenhæng valgt ikke at yde tilskud til indkøb af 
hardware samt udgifter til forplejning, ansøgers interne evaluering, PR og re-
vision. Tilskud til revision kan dog ydes, hvis tilskuddet udgør mere end kr. 
200.000.  
 
Det ydede tilskud til Rundfunk La Rouge/Odense ser Rødt må således ikke an-
vendes til følgende af de i ansøgningen anførte udgiftsposter:  
 

• Forplejning – 2.000 kr. 
 

Rundfunk La Rouge/Odense ser Rødt anmodes dog for god ordens skyld om at 
bekræfte, at Rundfunk La Rouge/Odense ser Rødt vil kunne gennemføre den 
udbudte uddannelsesaktivitet med de anførte besparelser, hvorefter tilskuddet 
udbetales til den NemKonto, som er knyttet til organisationens cvr-nr.  
 
Hvis Rundfunk La Rouge/Odense ser Rødt Fonden ikke opfylder betingelserne 
for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed, vil 
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afgivne tilsagn bortfalde, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 19 i uddannel-
sesbekendtgørelsen kræves tilbagebetalt. 
 
Rundfunk La Rouge/Odense ser Rødt skal aflægge en rapport om den gennem-
førte aktivitet, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal 
være Radio- og tv-nævnet i hænde senest en måned efter den dato for afslut-
ning af aktiviteten, som er anført i ansøgningen om tilskud.  
 
Regnskab for den gennemførte aktivitet skal være Radio- og tv-nævnet i hæn-
de senest seks måneder efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er an-
ført i ansøgningen om tilskud. Ledelsen skal på Rundfunk La Rouge/Odense ser 
Rødt’s vegne underskrive regnskabet, idet ledelsen derved står inde for, at til-
skuddet er anvendt sparsommeligt til formålet, jf. § 11, stk. 1, sidste pkt., i 
uddannelsesbekendtgørelsen. Der skal ikke udføres revision for tilskud op til kr. 
200.000, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fast-
sat i henhold til anden lovgivning.  
 
Der henvises i øvrigt til Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor der er yderligere 
oplysninger om retningslinjer og vilkår for ydet tilskud:  
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/tilskud-
til-uddannelsesaktiviteter/afrapportering-af-tilskud/  
 
Det er vigtigt, at Rundfunk La Rouge/Odense ser Rødt sætter sig ind i informa-
tionen på denne hjemmeside, da betingelserne for at oppebære tilskuddet, her-
under for at Radio- og tv-nævnet – såfremt vilkårene ikke opfyldes – kan kræ-
ve et tilskud tilbagebetalt, er nærmere behandlet herpå. 
 
Tilskudsmodtagere opfordres til at tilmelde sig Kulturstyrelsens nyhedsbrev: 
http://www.kulturstyrelsen.dk/presse-nyt/nyheder/ 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
                                  
 
Hasse Lundgaard Andersen 
Fuldmægtig 


