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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om 
kringkasting 

 
Norsk Lokalradioforbund viser til høringsbrev av 25. februar 2016 og medfølgende notat med 

forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 

(kringkastingsforskriften). 

Norsk Lokalradioforbund (heretter NLR) avgir følgende høringsuttalelse: 

Både Kulturdepartementet og Medietilsynet er vel nå kjent med NLRs prinsipielle syn på de 
spørsmålene som reises i høringsnotatet. 
 
Det vises i denne forbindelse spesielt til det omfattende høringsnotatet som ble utarbeidet av 
NLR og sendt til Kulturdepartementet 15. januar 2015 og videre til notatet stilet til 
Medietilsynet datert 4. august 2014. NLR finner ingen grunn til å gjenta nå de synspunktene 
som fremkommer i disse notatene. 
 
Dette har for alle involverte vært en lang og til dels komplisert saksgang, men det kan synes 
som om NLR har nådd fram med noen av sine synspunkter i forhold til myndighetene. 
Det trekkes frem som spesielt gledelig at det legges opp til at de aller fleste 
lokalradiokonsesjonærer automatisk vil få fornyet sine konsesjoner med fem år. Det kunne 
virke som om det ikke var utgangspunktet da prosessen startet.  
 
Vi konstaterer også at det er positivt at nisjekonsesjonærene i de større byene skal få 
anledning til å fortsette på FM. I forhold til likebehandling av lokale og nasjonale aktører er 
det gunstig at spesifikke innholdskrav bortfaller. Det er også lagt opp til en forenkling av 
rapporteringen til Medietilsynet, noe som også er positivt. 
 
NLR er uenig i at myndighetene fortsatt legger opp til at ingen av de lokale FM-konsesjonene 
i de store byene skal fornyes etter 2017. Av de 23 konsesjonene som ikke blir fornyet tilhører 
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18 av dem de to nasjonale kommersielle aktørene som selv har tatt initiativet til slukkingen, 
mens fem er medlemmer av NLR og har gitt uttrykk for at de ønsker å fortsette sine 
radiosendinger både på FM og DAB, uten omkostninger for det offentlige. 
 
Det er prinsipielt galt at slike samfunnsressurser ikke benyttes, når det er aktører som ønsker å 
ta dem i bruk. Begrunnelsen for denne beslutningen fra myndighetenes side er at dette kan 
representere en konkurranseulempe for de store nasjonale aktørene. Det er som vi har 
argumentert for tidligere en grov urimelighet. Det er først og fremst denne problemstillingen 
NLR har klaget inn for ESA og som norske myndigheter har blitt bedt om å svare på. 
 
Det er i skrivende stund ikke avklart hva som blir ESAs konklusjon i denne saken, men NLR 
vil understreke at vårt prinsipielle syn er at også de store aktørene må få gjøre hva de mener 
best tjener deres økonomiske og politiske interesser – men da uten myndighetenes aktive 
medvirkning og støtte. Det skaper bare konkurransevridninger. 
 
NLR har også tatt til orde for en liberalisering av frekvensbruk for de FM kanaler som ikke 
skal slukkes. Her legger vi til grunn at det i det minste i tiden fremover må være mulig å få en 
tilfredsstillende dekning i det området man har konsesjon for. Det er ikke alltid tilfelle i dag. 
Dette må være mulig uten ny politisk behandling.  
 
Når det gjelder den såkalte slukkeplanen er det noe som er avtalt mellom de tre store 
nasjonale aktørene, men som også rammer lokalradio i Oslo, Trondheim og Stavanger. 
Det spesielle ved denne slukkeplanen er at NRK har akseptert å slukke sine FM-sendinger to 
til tre måneder før de to kommersielle aktørene, noe som er en klar konkurransefordel for P4 
og Radio Norge på bekostning av NRK. 
 
Det forteller mye om hvor stor prestisje NRK har lagt i slukkingen. Det ville ikke vært 
urimelig at de lokalradioene som skal tvang slukkes i de store byene fikk en slukking som lå 
etter P4 og Radio Norge, for eksempel 1. mars 2018. Begrunnelsen for dette er at de kanalene 
som skal slukkes ikke på langt nær har den samme fartstid på DAB som de nasjonale 
kanalene, og at når det bygges ut nye lokale nett må folk i stor grad resette sine bilradioer for 
å få inn de lokale sendingene. NLR ber om at tilsynet og departementet vurderer dette 
forslaget. 
 
Generelt er NLR av den oppfatning at myndighetene ikke burde forsøke å detaljregulere eller 
kontrollere medier verken når det gjelder innhold, inntektskrav, distribusjonsplattform eller 
måten lokale medier ønsker å samarbeide på for eksempel ved samsending eller 
videresending. 
 
Historien burde ha lært oss at den type detaljregulering veldig sjelden har vist seg å være 
vellykket og ikke hører hjemme i et velutviklet demokrati. 
 
Som nevnt i innledningen er Medietilsynets høringsnotat et skritt i riktig retning og kunne vel 
neppe vært så mye bedre for lokalradiobransjen, gitt de føringer som tidligere er lagt fra 
Kulturdepartementet.  
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NLR ber også om at denne delen av prosessen avsluttes så raskt som mulig, slik at det så langt 
blir avklart hva som er rammebetingelsene for lokalradio.    
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Norsk lokalradioforbund 
 
 
/s/      /s/ 
______________________   _________________________ 
 
Pål Lomeland     Svein Larsen 
daglig leder     styreleder 


