
 

 
 
 
 
 
Klokkeslett Programinnhold 

13.30 – 14.30 Registrering og utstillerbesøk 

14.30 – 14.40 Velkommen til Stavanger, ved Annamaria Gutierrez, Stavanger kommune  

14.40 – 14.45 Offisiell åpning ved leder i Programkomitéen, Thor Magnar Thorsen (Radio 102) 

 
14.45 – 15.05 

 

 
Status for lokalradio i Norge og veien videre 
I forbindelse med digitaliseringen av rikssendte kanaler, er 2017 ventet å bli det mest 
spennende og spesielle året for norsk radio noensinne.  Har lokalradio en framtid i en ny 
radiohverdag – eller er tida snart ute? Hvordan går teknologiskiftet fra FM til DAB og hva blir 
konsekvensene for lokalradio? Hva kan myndighetene gjøre og hva blir bransjens plass i 
mediebildet? Dette og andre spørsmål vil styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen 
(Radio Metro) forsøke å besvare i sin innledning på landskonferansen. 
 

15.05 – 15.10 Pause med kaffeservering 

 
15.10 – 15.40 

 

 
Fremdrift og rutiner for installasjon av lokal FM og DAB i tunnel 
Vegdirektoratet informerer om fremdrift og gjeldende rutiner for installasjon av lokal DAB og 
FM i tunnel. De løfter også frem problemstillinger og teknologispørsmål knyttet til 
radiodekning i norske riksveitunneler. 
 
 
Ved Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget, sjefingeniører i Vegdirektoratet 
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15.40 – 16.10 

 

 
Fremtidens medietrender med fokus på radio 
Med utgangspunkt i Kantar TNS sine offisielle leser-, lytter- og seertallsmålinger, Interbuss, 
Social Media Tracker, Mediebarn og Forbruker & Media, gir Alexander deg en status på det 
norske folks medievaner. Han deler også sine forventninger til mediemarkedet i 2017 og 
2018. 
 
Ved Alexander Eidsæther, seniorkonsulent ved Kantar TNS 

16.10 – 16.20 Pause med kaffeservering 

 
16.20 – 16.40 

 

 
Multimedial fremtid – Samkjør alt på en enkel måte 
Digital radio er en revolusjon for radio og åpner fantastiske muligheter for å utvide tilbudet til 
sine lyttere. Prolyd vil i dette seminaret gi lokalradiobransjen et blikk inn i fremtiden og vise 
fremtidens løsninger for både nett, mobil og DAB. Systemet heter TheRadioHub. 
 
 
Ved produktansvarlig Johannes M. Christensen i Prolyd og Egil Martin Solberg i A-Media 

   
16.40 – 17.00 

 

 
Presentasjon av nøkkelferdig løsning for lokal DAB 
Norkring leverer gjennomprøvde digitale produkter og vil på årets landskonferanse 
presentere sine komplette lokale DAB-løsninger som egner seg for både små og store 
lokalradioaktører. 
 
 
Ved Key Account Manager Dag Skarsgård, og produktsjef Christian Strøm i Norkring. 

17.00 – 17.10 Pause med kaffeservering 

 
17.10 – 18.00 

 

 
Slik ble han en av landets mest kjente radiostemmer 
Ronny Brede Aase er nå en av landets største radioprofiler og startet sin karriere i lokalradio. 
Ronny kommer til landskonferansen for å gi smakebiter fra sin karriere og fortelle om veien 
fra en anonym tilværelse i Førde til å bli en av Norges mest kjente stemmer. 
 

INSPIRASJONSFOREDRAG med Ronny Brede Aase, programleder NRK P3   
 

18.00 – 18.10 Pause med kaffeservering 

 
18.10 – 19.00 

 

 
Slik takler du radioprimadonnaer og andre vanskelige kolleger 
De tapper deg for krefter. De stiller ikke opp når det trengs. Går det likevel an å sette pris på 
en egoistisk surpomp? Et foredrag om moderne motivasjonsteori som skaper et bedre miljø 
på jobben, i redaksjonen og salgsavdelingen. Per Henrik Stenstrøm engasjerer, inspirerer, 
underholder og gir oss helt konkrete tankevekkere inn i vår praktiske hverdag 
 
INSPIRASJONSFOREDRAG med Per Henrik Stenstrøm 
 

  
 

20.00 – 22.30 

 

 

Fellesmiddag og sosialisering 
To-retters middag servert i Varmen bar & restaurant på Scandic City Stavanger. NB! egen 
påmelding 
 
 
Musikalsk underholdning: Hilde Selvikvåg fra ca 21.30 
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09.00– 09.30 

 

 
ABC om lytterdokumentasjon for lokalradio 
2017 er ventet å bli et år med store omveltninger i radiobransjen. Både analyser fra bransjen 
selv og fra Kantar TNS tyder på at lokalradio vil kunne vinne lyttere når de nasjonale FM 
signalene slukkes. Dette blir derfor et år der det blir ekstra viktig å ha dokumentasjon for 
lytteroppslutningen, men hvor kommer lyttertallene fra, hvilke muligheter finnes i 
undersøkelsen og hvordan kan lokalradio nyttiggjøre seg tallene på best mulig måte? 
 
Alexander Eidsæther, seniorkonsulent ved Kantar TNS 
 

   
09.30 – 09.50 

 

Det nasjonale digitale radioskiftet – erfaringer så langt 
Norge har inntatt en førende posisjon når det gjelder digitalisering av radio globalt. I går 
slukket P4, Radio Norge og lokalradio i Trondheim sine FM-sendinger i Trøndelag og Møre og 
Romsdal. Og med det er slukkingen i to av seks regioner fullført. Daglig leder i Digitalradio 
Norge, Ole Jørgen Torvmark forteller om hvilke erfaringer man har høstet så langt. 
 
Ole Jørgen Torvmark, daglig leder Digitalradio Norge 

09.50 – 10.00 Pause med kaffeservering 

 
10.00 – 10.50 

 

 
«Jeg prøvde radioreklame, men det virket ikke» 
Du har sikkert hørt utsagnet før. Mange lokale annonsører tester ut forskjellige tradisjonelle og 
digitale medier for å se om det “virker”, men de fleste blir skuffet. Hvorfor? Seminaret viser 
hvordan hjernen filtrerer bort budskap den ikke bryr seg om. Foredraget setter deg i stand til å 
bedre forstå hva kunden ønsker å utrette, hvorfor han må være kontinuerlig tilstede på radio og 
hvordan budskapet og produksjonen bør være for at det skal feste seg i hukommelsen.  
 
Rune Remøy, spesialrådgiver Twentyfirst Venture 
 

10.50 – 11.10 Kaffepause / Morning Break 

 
11.10 – 12.00 

 

Oppdatering og informasjon fra Medietilsynet 
Medietilsynet vil i sin sesjon orientere om ulike problemstillinger knyttet til endringer i både 
analoge og digitale konsesjoner fra 2017. Tilsynet vil også redegjøre for sitt 
informasjonsoppdrag knyttet til radioskiftet. Det åpnes for spørsmål fra salen på slutten av 
sesjonen. Det åpnes for spørsmål fra salen på slutten av sesjonen.  
 
Ved seniorrådgiver Line Langnes (bildet) og rådgiver Arve Lindboe i Medietilsynet. 

12.00 – 12.10 Pause med kaffeservering 

 
12.10 – 13.00 

 

 
Norsk radio må reddes, men hvordan? 
DAB er neppe redningen for norsk radio, mener professor Lars Nyre. Det er bare er en 
overgang fra en type enveiskommunikasjon til en annen, uten noe fornying av 
kringkastingsmediet. Hovedplattformen til norsk radio skulle vært på internett som sammen 
med mobiltelefonen utgjør en fleksibel toveisplattform som kan brukes til allslags lydprogram, 
og med enormt innovasjonspotensial for norsk radio. Hvordan bør lokalradio ruste seg for å 
vinne nye lyttere? 

Lars Nyre, professor, nye medium, journalistikk og teknologi ved UIB 
 

13.00 – 14.00 Felles lunsj 
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14.00– 14.50 

 

 
Hvordan få det beste ut av programledertalentet ditt? 
Godt lokalt innhold og god programledelse vil være viktige verktøy for å tilby et unikt produkt i 
en radiohverdag med en jungel av nye rikssendte musikkanaler. I denne sesjonen skal landets 
mest erfarne programledertrener skanne programlederrollen og gi deg råd, tips og teknikker 
for å bli en bedre programleder. Stikkord er dramaturgi, flyt, stemmebruk, studiometodikk og 
stil. 
 
Terje Lindberg, kreativ leder i Company Stories 
 

14.50 – 15.10 Pause med kaffeservering / Taste break 

 
15.10 – 16.00 

 

 
Hva skjer med de ledige FM-frekvensene? 
NKom vil i sin sesjon orientere om tilrettelegging for lokal-DAB og hvordan ledige 
frekvensressurser på FM vil forvaltes i tiden fremover. Herunder, status på tildeling av 
frekvensressurser til digital lokalradio, forlengelsesvedtak FM-lokal fram til utgangen av 2022, 
PI-koder for FM og Id-koder for digital radio, og hva som skjer med de ledige FM-ressursene 
som nasjonale kanaler forlater i 2017. Det åpnes for spørsmål fra salen på slutten av 
sesjonen.  
 
Tore R. Lunestad, sjefingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  
 

19.00 – 20.00 Vorspiel og utstillerpresentasjon 

 
20.00 – ??.?? 

 

 
Festmiddag med underholdning og prisutdelinger 
Bransjen feirer seg selv med festmiddag og utdeling av lokalradioprisen 2017. Pent antrekk, 
gjerne dress. 
 
 
 
Toastmaster: Kevin Lunde 

   
21.30 – 21.50 

 

 
Minikonsert med Stavangerkameratene 
Stavangerkameratene som består av Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole 
Alexander Mæland underholder musikalsk på festmiddagen fra klokken ca. 21.30 
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