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Høringsuttalelse - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og
aktualitetsmedier
Norsk Lokalradioforbund (NLR) viser til høringsbrev av 28. februar 2018 vedrørende
ovennevnte, med tilhørende høringsnotat og utkast til forskrift. Frist for å inngi
høringsuttalelse er satt til 17. april 2018. NLR takker for invitasjon til å uttale seg i sakens
anledning.
NLR er en medlemsbasert bransjeorganisasjon for norske lokalradiostasjoner. NLR
organiserer 120 små og store lokalradioer i hele Norge. Våre medlemsstasjoner er av ulik
størrelse og opererer både i det ideelle og det kommersielle landskapet. NLRs viktigste
oppgave er å arbeide for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og
lønnsom bransje. Våre medlemmer er tilsluttet Norsk Presseforbund gjennom
medlemskapet i NLR. Medlemmene er forpliktet til å følge Vær Varsom- og
Redaktørplakaten samt omfattet av selvdømmeordningen Pressens faglige utvalg (PFU).
GENERELT OM STØTTEORDNINGEN
Bakgrunnen for forslaget er Mediemangfoldsutvalgets rapport som konkluderer med et økt
støttebehov og nye tiltak for å bistå mediebransjen i en krevende omstillingsfase. NLR er
svært positive til en direkte tilskuddsordning som stimulerer innovasjons- og
utviklingsprosjekter i nyhetsmediene.
Som NLR påpekte i vårt høringssvar til nevnte rapport, danner lokalradioene et meget
verdifullt og betydningsfullt bidrag i norsk medieflora. Lokalradio står også for en vesentlig
og allsidig produksjon, egenfabrikkerte nyheter og annet redaksjonelt innhold av lokal
karakter. Med sine selvstendige redaksjoner og store eiermessige spredning utgjør lokalradio
en stadig viktigere rolle i et demokrati- og mangfoldsperspektiv.
Etter vår mening vil en slik ordning i større grad enn tidligere, muliggjøre ikrafttredelse av
nye innovative prosjekter som lokalradioene frem til nå ikke har hatt ressurser til. Som en
bransje under hardt press, trenger lokalradio drahjelp for å tilpasse seg endringene i
brukervaner, inntektsstrømmer og til håndtere overgangen til digital teknologi. En slik støtte
er derfor sterkt etterspurt, og vil kunne styrke lokalradio i konkurranse med andre aktører.
NLR ser således på dette som et steg i riktig retning, når det gjelder det offentliges vilkår for
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vår bransje, som arbeider under trange driftsrammer. Vi støtter derfor i hovedsak
ordningens overordnede formål og generelle vilkår.
MERKNADER OG BETRAKTNINGER TIL HØRINGSNOTATET
Til § 2: Generelle vilkår
NLR har ved flere anledninger over mange år påpekt at offentlige stimuleringstiltak rettet
mot nyhetsmediene er skjevfordelt og at lokalradio på mange måter har måttet kjempe i
markeder hvor konkurrerende medier har fått særbehandling. I Mediemangfoldsutvalgets
rapport ble radio generelt lite omtalt. Lokalradio var helt utelatt og utredningen ga ingen
svar på hvordan man skal sikre et fortsatt mangfold av lokalradiostasjoner. NLR hadde både
håpet og trodd at utvalget hadde fremlagt forslag som var mer ubundne og
medieuavhengige.
Derfor er det etter vår oppfatning svært viktig og ikke minst gledelig at Kulturdepartementet
i motsetning til utvalget, legger til rette for en plattformnøytral tilskuddsordning og at
ordningen ikke "avgrenses til konkrete publiseringsplattformer". Det er også positivt at man i
vilkårene tar til orde for at innovasjon og utvikling i små lokale nyhets- og aktualitetsmedier
skal prioriteres. Vi mener primært at alle mediestøtteordninger må være plattformnøytrale, i
ordets bredeste betydning. I tillegg bør de være allmenne.
NLR ønsker samtidig å uttrykke bekymring i forhold til vilkårene. Den omhandler det såkalte
«breddekravet» som definerer rammen for tilskuddsberettigelse. I forskriftens paragraf 2,
bokstav b, heter det at potensielle tilskuddsmottakere må tilby et bredt tilbud av nyhets-,
aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Videre at det ikke gis tilskudd til
medier "som inneholder stoff om etter eller noen få samfunnsområder, eller som i
hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller
etnisk bakgrunn."
Etter vår mening er formuleringen uheldig. En streng fortolkning av paragrafen kan
eksempelvis resultere i at livsynsradioer og minoritetsradioer ekskluderes fra
tilskuddsordningen. NLR vil her presisere at mediemangfoldet også berikes av nisjeradioer,
slik som livssynsradioer, studentradioer og radio for særinteresser av ulike slag. Dette selv
om noen av nisjeradioene ikke nødvendigvis produserer noe egentlig lokalt innhold. Et
nisjeinnhold vil ofte ikke kunne ivaretas på samme måte av de nasjonale kringkasterne, og
således blir betydningen for mediemangfoldet viktigere. Det trenger riktignok ikke å være
noen motsetning mellom nisjeinnhold og lokalt innhold. Etniske radioer vil for eksempel
naturlig kunne ha nyheter eller informasjon om nærområdet. En rekke religiøse radioer er
ikke utelukkende knyttet til forkynnende innhold, men har et lokalt allment innhold som et
tillegg eller som et hovedfundament.
NLR oppfordrer derfor til at den nevnte forskriftsteksten revideres, slik at man unngår å
utestenge typer av medier som støtten egentlig er ment for og som trenger den mest.
Utover dette gir NLR sin tilslutning til ordningens øvrige vilkår.
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Til § 4: Krav til søknad
NLR vil understreke at det er viktig at det ikke legges opp til kompliserte søkeprosesser.
Mange av våre medlemmer har begrensede administrative ressurser. Det er derfor spesielt
viktig at det etableres en søknadsprosess og et rapporteringsregime som er oversiktlig og
enkelt. På den måten unngår man også at støtten bare tilfaller de med mest ressurser til å
skrive omfattende søknader.
Til § 6: Støttestørrelse
NLR mener Kulturdepartementet bør følge anbefalingen fra Mediemangfoldsutvalget om å
tillate en støtteintensitet på inntil 75 prosent for prosjekter som kommer visse
mediebrukergrupper til gode, eller har potensial til særlig å styrke bruksmangfoldet. Det er
vår mening at gode prosjekter fra små aktører vil stoppe i støpeskjeen, dersom det kreves en
egenfinansiering på minimum 60 prosent.
Til § 8: Fagutvalg
NLR tar til orde for at medieorganisasjonene får større innflytelse i saks- og
søknadsbehandling enn hva som er tilfelle i Departementets forslag til
utvalgssammensetning. Fagutvalgets sammensetning bør også gjenspeiles bedre i
ordningens formål, der det heter at den særlig skal fremme redaksjonell, innholdsrettet
innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. Vi foreslår derfor at
lokalmedienes bransjeorganisasjoner bør ha fast representasjon i fagutvalget og at dette kan
alterneres mellom de ulike organisasjonene.
Utover dette har ikke NLR ytterligere kommentarer til høringen.

Med vennlig hilsen
for Norsk Lokalradioforbund

Pål Lomeland
Daglig leder

Aslak Sommerfelt Skretting
Styreleder
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