
 

ÅR SME L D ING  2018   
NOR SK  L OK AL R A DI OF OR BU N D  1 

 

 

 

ÅRSMELDING 2018 
N O R S K  L O K A L R A D I O F O R B U N D  

 

 



 

ÅR SME L D ING  2018   
NOR SK  L OK AL R A DI OF OR BU N D  2 

 

 

INNHOLD 
 

1. STYRELEDERS INNLEDNING ......................................................................... 3 

2. ORGANISASJONEN ...................................................................................... 4 

2.1 OM NORSK LOKALRADIOFORBUND ................................................................................................... 4 

2.2 ØKONOMI .......................................................................................................................................... 4 

2.3 FORBUNDSSTYRETS ARBEID .............................................................................................................. 4 

2.4 STYRETS SAMMENSETNING ............................................................................................................... 5 

2.5 FORBUNDSUTVALG ............................................................................................................................ 6 

2.6 FORBUNDSSEKRETARIATET................................................................................................................ 7 

2.7 REPRESENTASJON .............................................................................................................................. 7 

2.8 FYLKESLAG OG GRUPPERINGER ......................................................................................................... 7 

3. MEDLEMS- OG BRANSJESTATUS .................................................................. 8 

3.1 MEDLEMSSTATUS .............................................................................................................................. 8 

3.2 BRANSJESTATUS ................................................................................................................................. 9 

3.3 DIGITALISERING AV LOKALRADIO .................................................................................................... 14 

3.4 OFFENTLIGE TILSKUDDSORDNINGER .............................................................................................. 16 

5. VIRKSOMHETEN 2018 ............................................................................... 17 

4.1 NLR SOM INTERESSEORGANISASJON .............................................................................................. 17 

4.2 NLR SOM INFORMASJONSKANAL .................................................................................................... 21 

4.3 NLR SOM SERVICEINSTITUSJON ....................................................................................................... 22 

4.4 NLR SOM TILRETTELEGGER FOR KOMPETANSEUTVIKLING ............................................................. 24 

5. ØKONOMI 2018 ..................................................................................... 26 

6. STYRETS SLUTTORD ............................................................................... 27 

 

 

 



 

ÅR SME L D ING  2018   
NOR SK  L OK AL R A DI OF OR BU N D  3 

 

1  Styreleders innledning 
Samtidig som vi har stått ovenfor store utfordringer, har 
det skjedd mye bra i lokalradiobransjen i året 2018. 
Mange har sett økende lyttertall det siste året – lokalra-
dioene samlet hadde ved årets utgang en daglig 
oppslutning på 13,6%. Vi så tegn til bedring av sårbar lo-
kalradioøkonomi hos noen. Samtidig har vi hatt 
hengende over oss det viktigste spørsmålet vi kanskje 
noen gang har hatt – hva skal skje med oss etter 2021. 
  
Lokalradioforbundet har gjennom året som har gått ar-
beidet hardt for å få vedtatt en forlengelse av 
lokalradioenes konsesjoner på FM etter 2021, og vi har 
på en positiv måte besøkt høyt og lavt i det politiske 
Norge for å forklare lokalradioenes 
situasjon. Vi har møtt med mediepo-
litiske talsmenn på Stortinget, 
Kulturminister Trine Schei Grande og 
avdelingsdirektør Øyvind Christen-
sen har tatt imot oss i 
Kulturdepartementet og latt oss 
legge frem vårt syn. Jeg synes både 
når det gjelder Stortingspolitikerne 
og i departementet så har vi kanskje 
aldri sett en sånn innsikt i lokalradio-
bransjen og utfordringene vi står 
ovenfor som nå. 
 
Det viktigste vi oppnådde i løpet av året var at Kulturde-
partementet den 5. desember bestilte en utredning av 
mulig forlengelse av FM-konsesjonene for lokalradio. 
Medietilsynet og NKOM fikk i oppdrag å utrede status 
for digitaliseringen i bransjen og grunnlaget for å for-
lenge distribusjon av lokalradio på FM etter 2021, og 
legge frem sin rapport 8. mai. 
 
Mens det var trykk på utbyggingene av DAB i Lokalradio-
blokka i 2016 og 2017 bremset utviklingen opp i 2018. 
12 nye sendere kom opp i løpet av året, av totalt 66 sen-
dere i drift. Oppbremsingen skyldes hovedsakelig to 
forhold. Det viktigste var at mangelen på forutsigbarhet 
for hva som skal skje etter 2021 gjorde lokalradioene 
usikre på investeringene de skal foreta. Samtidig har 
støtteordningen vår aldri blitt notifisert, som begrenser 
støtten til utbyggerne. Vi løftet i løpet av året denne 
siste problemstillingen både i Kulturdepartementet og 

for Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget, og det ble 
gitt signaler om at arbeid med notifisering er iverksatt. I 
praksis vil det innebære at de begrensninger som har 
vært på støtte til både DAB-utbygging og forbundets 
drift, vil falle bort. Det vil kunne få stor betydning i årene 
som kommer. 
 
Flertallet på Stortinget hadde mye bra å si om lokalradi-
oene i sine merknader i innstillingen til statsbudsjett for 
2019. At politikerne er oppmerksomme på rollen vi spil-
ler i det norske mediemangfoldet er viktig når vi nå 
arbeider for å få avklart lokalradioenes rammevilkår i 
årene som kommer. 

 
«Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar-
tiet, Senterpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Venstre, konstaterer at 
lokalradioene gir et stort og viktig ra-
diotilbud til befolkningen, og at de 
bidrar til et mediemangfold … med dek-
ning av lokale nyheter, samfunnsdebatt 
og kultur. Det er derfor viktig å legge 
opp til en politikk som legger til rette 
for sterke og livskraftige lokalradioer.»  

 
- Innst. 14 S (2018-2019) Post 74. Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. 

 
Takk til styrets medlemmer og daglig leder for god inn-
sats i året som har gått. Daglig leder driver forbundet 
vårt svært godt og sørger for at vi kan yte god service til 
medlemmene, med begrenset økonomi. I 2019 får vi 
endringer i regelverket for radiobingo, som skal følge 
opp Stortingsmeldingen «Alt å vinne – ein ansvarleg og 
aktiv pengespelspolitikk» fra 2016-17, i tillegg til Medie-
tilsynets utredning om fortsatt FM-distribusjon for 
lokalradio. 
 
 
 
 
 
 
Aslak Sommerfelt Skretting 
Styreleder, Norsk Lokalradioforbund 
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2  Organisasjonen 

2.1 OM NORSK LOKALRADIOFORBUND 

Norsk Lokalradioforbund forkortet NLR, er en med-
lemsbasert bransjeorganisasjon for lokalradiostasjoner 
i Norge. Da nærradio ble etablert som en prøveordning 
i 1982 ble det opprettet et fellesutvalg for norske nær-
radioer. Fellesutvalget ble omdannet til Norsk 
Nærradioforbund i 1985 og på landsmøtet i Kristian-
sand i 1996 ble det vedtatt en navneendring til Norsk 
Lokalradioforbund.  
 
NLR har hovedkontor i Kristiansand og organiserte ved 
utgangen av 2018 122 lokalradiokonsesjonærer.  
 
NLR er medlem av Norsk Presseforbund og deleier i Fo-
reningen Radiodager sammen med NRK, P4-gruppen 
og Bauer Media.  
 
NLRs formål er å styrke lokalradioene, slik at de kan 
tjene og stimulere demokratiet, kulturen og næringsli-
vet i lokalsamfunnet. Organisasjonen tar opp og 
samordner felles saker, ønsker og krav for medlemsra-
dioene, og vi skal være radioenes talerør overfor 
styresmakter og andre som gir lokalradiobransjen ram-
mevilkår. I tillegg arbeider NLR med samarbeidsavtaler, 
serviceprodukt og generelle medlemsaktiviteter for lo-
kalradioene.  
 
Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, 
landsmøtevedtak og handlingsplaner. Landsmøtet er 
organisasjonens øverste myndighet. 
 
2.2 ØKONOMI 

NLR finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom 
statlig tilskudd, medlemskontingent samt inntekter fra 
arrangementer og prosjekter.  
 
NLRs driftsregnskap viser for 2018 et overskudd på 
kroner 289 665, mot et budsjettert resultat i balanse. 
Dette gjør at forbundets egenkapital ved årsskiftet er 
kroner 2 388 585.  

Driftsinntektene for 2018 er lavere enn i året før. For-
bundets fokus på økonomisk kontroll og iverksettelse 
av ytterligere kostnadsbesparende tiltak, har medført 
betydelig reduserte driftskostnader.  
 
Det er ventet at enkelte av forbundets hovedinntekts-
kilder, herunder medlemskontingent vil falle i årene 
som kommer. Inntekter fra arrangementer og prosjek-
ter, mangler også stor grad av forutsigbarhet. Styret i 
NLR vil presisere at det fremover må tillegges et fokus 
på å opparbeide en solid og god egenkapital som gir 
økonomisk handlingsrom og gjør forbundet rustet til å 
møte utfordringer i årene som kommer. 
 
Forbundsstyret har vedtatt at 50 prosent av årets over-
skudd skal disponeres til tiltak for å styrke forbundets 
politiske arbeid i tiden som kommer. 
 
Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnska-
pet og balansen med tilhørende noter dekkende 
informasjon om forbundets drift og stilling pr. 31. de-
sember 2018. Styret mener derfor det er riktig å legge 
forutsetningen for fortsatt drift av forbundet til grunn 
ved avleggelsen av årsregnskapet. 
 
 
2.3 FORBUNDSSTYRETS ARBEID 

Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbundssty-
ret. Dette består av styreleder, nestleder og fire 
styremedlemmer. Etter forbundets landsmøte i Kris-
tiansand, den 14. april 2018, består styret i NLR består 
av fire menn og to kvinner. Styret representerer et 
mangfold av radiostasjoner med stor geografisk spred-
ning. 
 
Det har blitt avholdt seks styremøter i 2018 og det er 
blitt behandlet 83 saker.  
 
Utover ordinære styremøter, har mye av kommunika-
sjonen mellom administrasjonen og styremedlemmene 
foregått pr. telefon og e-post.  
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2.4 STYRETS SAMMENSETNING 

Forbundsstyret 2018 -  2020 

 
 

   
ASLAK SOMMERFELT SKRETTING THOR MAGNAR THORSEN HILDE APNESETH 

Styreleder Nestleder Styremedlem 
JærRadioen Radio 102 Radio Metro 

   

   
BJØRN-MARTIN BRANDETT JANA JOHNSEN STIAN ELVERUM 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
HedmarksRadioene Radio Bardufoss Nea Radio 

 

Varamedlemmer 2018 -  2020 

 
 

NILS MARTIN KRISTENSEN FRODE BJORVAND TED IVAR PAULSEN 
Varamedlem 1 Varamedlem 2 Varamedlem 3 

GLR Radio Loland Radio Bø 
   

MARGRETHE S. TVEIT RITA STAVN  
Varamedlem 4 Varamedlem 5  

Radio 3,16 Radio Hallingdal  
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2.5 FORBUNDSUTVALG 

Landsmøtet velger valgkomité, mens øvrige utvalg og komitéer oppnevnes av styret etter behov. Ved årets utgang 
hadde forbundet følgende bemanning i utvalg og komitéer: 
 

Forhandl ingsutvalget (FU) 2018 -  2020 

 
Leder Aslak Sommerfelt Skretting JærRadioen 

 

Medlem Jana Johnsen Radio Bardufoss 

 

Medlem Bjørn-Martin Brandett HedmarksRadioene 

Teknisk utvalg (TU) 2018 -  2020 

 

Leder Bjørn-Martin Brandett HedmarksRadioene 

 

Medlem Eivind Engberg  

 

Medlem Alf Myhre Radio Agder 

Programkomiteen (PK) 2018 – 2019  

 

Leder Thor Magnar Thorsen Radio 102 

 

Medlem Hilde Apneseth Radio Metro (Vertsradio) 

 

Medlem Stian Elverum Nea Radio 

 

Medlem Pål Lomeland Norsk Lokalradioforbund 

Jury Lokalradioprisen 2019 

 

Leder Pål Lomeland Norsk Lokalradioforbund 

 

Medlem Eivind Engberg (Fjorårets vinner) 

 

Medlem Thor Magnar Thorsen Radio 102 

 
NLRs valgkomité har som formål å forberede og presentere forslag til styre-, formanns- og varakandidater til Norsk 
Lokalradioforbunds styre. Styret ble delegert å finne representanter til neste landsmøte. Vedtaket var enstemmig ved 
landsmøtet i Kristiansand i april 2018.
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2.6 FORBUNDSSEKRETARIATET 

Forbundskontoret er NLRs sekretariat, og holder til i 
Tollbodgaten 2 i Kristiansand. Forbundssekretariatet har 
i 2018 bestått av en person i stilling som daglig leder. Ar-
beidssituasjonen til daglig leder er svært krevende, all 
den tid sekretariatet står overfor de samme utfordringer 
og problemstillinger som tidligere. Arbeidsmengden er 
minst like stor, om ikke større som da administrasjonen 
bestod av tre årsverk frem til 2016.  
 
Forbundssekretariatet koordinerer og ivaretar den dag-
lige driften. Det yter også medlemsservice, gir 
organisatorisk og radiofaglig rådgivning, produserer ar-
rangementer og står for kommunikasjon til 
medlemmene. I tillegg jobbes det med organisasjonsut-
vikling og mediepolitisk arbeid. 
 
Mer konkret har NLRs sekretariat ovenfor medlemmene 
bidratt med veiledning innenfor fagområder som radio-
teknikk, arbeidsmiljø, økonomi, jus, regeltolkninger, 
medieetikk, lytteranalyser, søknadsskriving og mye mer.  
 
Administrasjonen ivaretar også merkantile og administ-
rative oppgaver som kartlegging og dokumentasjon av 
bransjen, utarbeidelse av handlingsplaner, oppfølging av 
saksdokumenter, korrespondanse med offentlige etater 
samt diverse annet administrativt arbeid.  
 
Arbeidsmiljøet i sekretariatet anses som tilfredsstil-
lende, og virksomheten i NLR forurenser ikke det ytre 
miljø. 
 
Styret og administrasjonen finner det fortsatt formåls-
tjenlig å kjøpe nødvendige tjenester etter behov, 
herunder regnskapsytelser og juridisk rådgivning.  
 
Som før er også forbundsstyret og særlig styreleder mer 
direkte engasjert i mange saker, og representerer der-
med enn viss avlastning for administrasjonen.  
 
 

2.7 REPRESENTASJON 

Daglig leder Pål Lomeland er styreleder for Foreningen 
Radiodager. Han er også møtende vararepresentant for-
Medietilsynets fagutvalg for innovasjon- og 
utviklingstilskudd. Styreleder Aslak Sommerfelt Skretting 
er innvalgt som styremedlem i Norsk Presseforbund.  

2.8 FYLKESLAG OG GRUPPERINGER 

Det er ingen eller kun sporadisk aktivitet i de få fylkes- 
og lokallagene som eksisterer. LOS, lokalradioforeningen 
i Oslo ble i 2018 lagt ned etter nesten 23 års drift. Årsa-
ken til nedleggelsen er dårlig økonomi og stadig færre 
medlemmer. Papirer, bilag og dokumenter tilhørende 
foreningen, er overlevert NLR for arkivering 
 
Det ble heller ikke i 2018 arrangert noen Midt-Norsk Lo-
kalradiokonferanse, i regi av Trøndelag 
lokalradioforening. Årsaken er manglende tilskudd fra 
Medietilsynet. 
 
Blant konsesjonærene eksisterer det flere radiogruppe-
ringer med varierende formål og aktivitet. Ved årsskiftet 
var følgende grupper registrert: Kristent Radioforum 
(Forum for kristne radioer), Foreningen for etniske mi-
noritetsradioer (Forum for etniske og språklige 
minoritetsradioer), Studentradioene i Norge (Forum for 
studentradioer) og Radiofellesskapet GodRadio.  
 
Radio Riks som var et forum for radioer og redaksjoner 
tilknyttet fagbevegelsen LO, ble lagt ned i 2018. Bak-
grunnen for nedleggelsen var at det ikke lenger var 
økonomi til å holde samarbeidet i live. 
 
Det ble ikke søkt om eller utbetalt driftstøtte til noen fyl-
keslag eller grupperinger for 2018 fra NLR. 
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3  Medlems- og bransjestatus 

3.1 MEDLEMSSTATUS 

NLR fikk i 2018 24 nye medlemmer, mens 11 medlem-
mer ble utmeldt, herav to konsesjonærer som i løpet 
av året ble nedlagt, tre som frivillig har levert tilbake 
sine innholdskonsesjoner og ytterligere to som er fu-
sjonert med et eksisterende medlem. En av årsakene 
til stort medlemstilfang, er at NLR høsten 2018 gjen-
nomførte en større vervekampanje. Denne resulterte i 
17 nye medlemmer.  
 
Forbundet organiserte ved utgangen av desember 
2017 totalt 122 lokalradiokonsesjonærer over hele 
Norge. Disse representerer til sammen 236 innholds-
konsesjoner på DAB og FM. Antall medlemmer 
omfatter derfor godt over 80 % av konsesjonene som 
antas å ha regulær drift. I praksis er dette en oppslut-
ning fra en samlet bransje, og forbundets legitimitet, 
slagkraft og eksistensgrunnlag anses som betydelig. 
 

Konsesjonærer som ikke er medlemmer hos oss, er i 
det vesentlige mindre organisasjonsradioer samt kon-
sesjonærer som bare er sporadisk aktive. 
Medlemsmassen for øvrig viser stor geografisk spred-
ning med representanter i alle landets 18 fylker. Våre 
medlemsstasjoner er av ulik størrelse og opererer med 
forskjellige formålsparagrafer både i det ideelle og det 
kommersielle landskapet.  
 
62 av medlemmene i NLR sender utelukkende på FM. 
44 har parallelldistribusjon på FM og DAB, mens 13 
medlemmer sender bare på DAB. 3 medlemmer inne-
har såkalt assosiert medlemskap og sender kun på 
internett eller andre plattformer. 
 
Blant medlemmene er det kun seks grupperinger som 
har eiermajoritet i mer enn en medlemsstasjon. NLR 
organiserer dermed totalt 90 ulike norskeide virksom-
heter, der selskapsformene aksjeselskap og 
samvirkeforetak er de dominerende.  

 

Medlemstilgang 2018 

Radio KSU 247 Radio Domen Radio Salten Radio Kragerø 

Radio Revolt HamarRadioen Hits Radio Salem Radio Midt-Troms 

Radio Metro Follo SolørRadioen + Håpets Røst Radio Tromsø Hits 

Radio Metro Romerike GudbrandsdalsRadioen Classico Metro Sør Arendal 

Radio Metro Ringerike Bygderadio Vest Radio Agder Radio Horten 

Nea Radio + Malecón Radio Radio Askøy Radio Stryn 

Medlemsavgang 2018 

Frekvens podcast  FM 8000 Bodø  NV Radio  Kystradioen  

Radio Filadelfia   Radio Gnisten  Gimlekollen Radio  Radio Nord-Salten  

Radio Riks Oslo  Radio Folgefonn  Kristen Nærradio Haugaland   
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Enhver som har konsesjon for drift av lokalradio uavhengig av teknisk plattform, kan søke om medlemskap i NLR. Sels-
kaper, individer og organisasjoner som driver periodisk kringkastingsvirksomhet lokalt eller regionalt uten konsesjon 
eller som produserer og/eller leverer programmateriale for videresending av lokale medier, kan søke om assosiert 
medlemskap.  

3.2 BRANSJESTATUS 

FORTSATT NEDGANG I AKTØRMANGFOLDET 
NLR gjennomførte senhøsten 2018 en undersøkelse for 
å kartlegge status for og utviklingen av aktørmangfoldet.  
 
Vårt utgangspunkt har vært å se nærmere på hvordan 
det samlede antallet innholdskonsesjoner fordeler seg 
på ulike og unike bransjeaktører. Undersøkelsen ble 
gjennomført i oktober 2018. Den tar for seg utviklingen 
fra de første lokalradioene startet sendinger på DAB i 
2015 og frem til og med 2018. 
 
Som mål på unike aktører har vi lagt til grunn et eier-
mangfold, der innholdskonsesjoner med samme 
majoritetseier telles som en aktør. Vi har også forsøkt å 
skaffe oversikt over nye tilvekster til lokalradiobransjen 
på begge sendeplattformer. Dette er sett i sammenheng 
med antallet aktører som på grunn av nedleggelse eller 

andre forhold, har levert tilbake sine innholdskonsesjo-
ner på FM eller DAB de senere år. 
 
Tallmaterialet som undersøkelsen baseres på, er hentet 
gjennom oppdaterte konsesjonæroversikter fra Medie-
tilsynet, årsmeldinger fra lokalradioaktørene, egne 
bransjeanalyser og direkte kontakt med aktørene. 
 
Undersøkelsens hovedkonklusjon er at det samlede an-
tall tildelte innholdskonsesjoner har økt kraftig i 
perioden 2015 til 2018. Antall innholdskonsesjoner på 
DAB er i perioden økende, mens antall innholdskonse-
sjoner på FM er kraftig redusert. Til tross for en økning i 
tallet på konsesjoner, er det samlede antall unike bran-
sjeaktører redusert med over 30 prosent. Et annet funn i 
undersøkelsen er at Innføringen av DAB bare har med-
ført en håndfull nye lokalradioaktører. 
 

200
192

183
176 172 172 171 166 168 163 161

153 149
142 141

129
122

103 107 111
122

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medlemsutvikl ing NLR 1998 - 2018
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UTVIKLING I ANTALL INNHOLDSKONSESJONER PÅ 
FM OG DAB SIDEN 2015 
Dersom man utelukkende ser på den samlede summen 
av innholdskonsesjoner for de to kringkastingsplattfor-
mene, er fasiten at antallet tillatelser øker kraftig på 
DAB og synker på FM. Per 10. oktober 2018 hadde Me-
dietilsynet tildelt 144 innholdskonsesjoner på DAB, 
hvorav 136 var tatt i bruk. Tilsvarende tall ved årsskiftet 
2017/2018 var 86. FM er fremdeles den mest utbredte 
sendeplattform. Her det i dag utstedt 188 tillatelser. Av 
disse var 169 i drift, da undersøkelsen ble gjennomført. 
 

 
 
Ta bel l  2:  Oversikt over utviklingen i antall innholdskonsesjonæ-
rer på FM og DAB fra 2015 til 2018. Oppstillingen over viser 
konsesjoner som er i drift. 

 
Antallet aktive FM-konsesjoner er redusert med 65 (27 
prosent), fra 234 i 2015 til 169 i 2018. Tilsvarende er an-
tallet DAB-konsesjoner økt, med 115 (85 prosent) i 
samme periode. Legger man disse tallene til grunn for å 
anslå utviklingen av mangfoldet i lokalradiobransje, vil 
konklusjonen være at det har blitt betydelig større.  
 
AKTØRMANGFOLDET I LOKALRADIOBRANSJEN 
Norsk Lokalradioforbunds analyse viser at det pr. 10. ok-
tober 2018 finnes 113 unike aktører blant de 169 
tildelte FM-konsesjonene (67 %). På DAB er det 39 unike 
aktører blant 136 innholdskonsesjonærer (29 %). Samlet 
består lokalradiobransjen av 152 aktører med unikt eier-
skap. 
 
Disse 152 aktørene har til sammen 305 innholdskonse-
sjoner på DAB og/eller FM 
 

 
 
Ta bel l  3:  Oversikt over innholdskonsesjonærer på FM pr. 10. ok-
tober 2018. (1=tildelte konsesjoner totalt | 2=konsesjoner tatt i 
bruk totalt | 3=konsesjoner tilhørende unike aktører | 4= unike 
aktører som kun sender på FM | 5=konsesjonærer som sender 
parallelt på DAB (ikke unike) 
 
 

 
 
Ta bel l  4:  Oversikt over innholdskonsesjonærer på DAB pr. 10. 
oktober 2018. (1=tildelte konsesjoner totalt | 2=konsesjoner 
tatt i bruk totalt | 3=konsesjoner tilhørende unike aktører | 4= 
unike aktører som kun sender på DAB | 5=konsesjonærer som 
sender parallelt på FM (ikke unike) 

 
Innenfor de unike FM-konsesjonærene er det 91 som 
utelukkende distribuerer sine sendinger på FM, mens 
det kun er 19 unike DAB-konsesjonærer som kun sender 
på DAB. Unike aktører på som utelukkende sender på 
DAB, består av konsesjonærer som selv har valgt å flytte 
fra analog til digital distribusjon, konsesjonærer i storby-
ene som har blitt tvunget til å slukke sine FM-sendinger 
og nyetablerte lokalradiotilbud. 
 

234
203

186
169

21
52

86

136

2015 2016 2017 2018

Utvikling antall innholdskonsesjonærer

FM DAB

188
169

113
91

56

1 2 3 4 5
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Dersom man ser på det samlede antall konsesjoner (ikke 
unike) er det for DAB 56 av 136 konsesjonærer som 
bare sender på denne plattformen. 20 av disse har tidli-
gere sendt på FM. 80 av konsesjonærene sender 
parallelt på FM. På FM sender 56 av 169 konsesjonærer 
parallelt på DAB. 113 sender utelukkende på FM-platt-
formen. 
 
NYE TILSKUDD TIL LOKALRADIOBRANSJEN FRA 
2015 TIL 2018 
Med ny unik lokalradioaktør i denne sammenhengen, 
menes enkeltstasjon som anses som et nytt tilskudd til 
lokalradiomangfoldet, som ikke er eid av eksisterende 
bransjeaktører og som heller ikke tidligere har sendt på 
andre kringkastingsplattformer. 
 
Siden 2015 er det etablert 10 nye og unike lokale stasjo-
ner på DAB. To kommersielle stasjoner, tre 
minoritetsradioer, to livssynsradioer, to nisjeradioer og 
en allmennradio. Fem av disse aktørene har i perioden 
gått enten gått konkurs, lagt ned virksomheten eller le-
vert inn konsesjonen, slik at det kun er fem tilbake. 
 
Potensialet for å lansere nye tilbud på FM er mer be-
grenset. Myndighetene har her predefinert kapasiteten i 
nettene og skal man tildele nye konsesjoner, må det fin-
nes ledig kapasitet for at søknader skal kunne 
behandles. Mange av de ledige sendeområdene har 
over tid stått uten lokalradiotilbud. Dette har sin bak-
grunn i at befolkningsgrunnlaget sett i forhold til 
topografien, ikke gjør dem særlig egnet for å kunne 
skaffe en bærekrafig drift. Siden 2015 er det likevel 
kommet til fire nye aktører på FM. Det samlede tilfanget 
av nye lokalradioaktører på FM og DAB i perioden er 9. 
 
NEDLAGTE LOKALRADIOSTASJONER PÅ FM OG 
DAB FRA 2015 TIL 2018 
I perioden fra 2015 til 2018 har 49 unike lokalradiokon-
sesjonærer på FM lagt ned virksomheten. Tilsvarende 
tall for DAB er som nevnt fem. de to siste årene. En 
uheldig utvikling i så måte, er at flere og flere aktører ser 
seg nødt til å fusjonere sine virksomheter, for å få leve-
lige økonomiske rammer. Dette gjelder i stor grad 
stasjoner med nisjeinnhold og begrensede muligheter 
for kommersielle inntekter. 
 
Nedleggelsene i bransjen skjer som oftest som følge av 
økonomiske årsaker eller manglende rekruttering. Et 
stort flertall av lokalradioene har forsvunnet i løpet av 

de to siste årene. Som undersøkelsen viser er ikke til-
fanget av nye unike aktører på DAB eller FM ikke i 
nærheten av å oppveie for det store aktørfrafallet som 
har pågått på FM-plattformen de senere år. Konklusjo-
nen er derfor at lokalradiofamilien blir mindre, selv om 
antall innholdskonsesjoner på FM og DAB stiger. Samlet 
sett er lokalradio redusert med 46 aktører de fire siste 
årene (30 %).  
 
STABILE LYTTERTALL FOR LOKALRADIO I 2018 
Lokalradioenes lytterandel fortsatte å øke i 2018 sam-
menlignet med året før. Den samlede dekning for 
lokalradio økte fra 10% i 2017 til 14% i 2018. Etter en 
jevn stigning siden sommeren 2017 nådde lyttertallene 
en topp i mars 2018, med en samlet daglig oppslutning 
på 15,4 prosent. Deretter fulgte en periode med stabilt 
jevne lyttertall, men hvor den sterke veksten i lokalra-
diolytting etter FM-slukkingen bremset opp.  
Fra fjerde kvartal 2018 begynte pilene å peke nedover 
for lokalradios samlede lytterandel. En trend som har 
fortsatt inn i 2019. Totalt deltok 36 medlemsstasjoner 
(32 i 2017) i lytterundersøkelsen som utføres i regi av 
Kantar TNS.  
 

 
 
Ta bel l  4:  Lokal radio øker  i  al le  aldersgrupper  bortsett  fra  
12-19 år .  Lokalradio  øker  re lat ivt  sett mest blant  personer  
mel lom 40 og 59 år . Lokal radio vokser mest blant  menn 
Kilde: Kantar TNS, Forbruker & Media 19/1  
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Ta bel l  5:  Dagl ig  oppslutning om lokal radio 2017 sammenlignet  med 2018: Kantar TNS, Forbruker & Media - De offisielle lyttertal-
lene for lokalradio. Alle ukedager. 
 
 

 
Ta bel l  6:  Kantar/Gal lup.  De off i sie l le  lytterta l lene for  lokal radio.  Al le ukedager .  Fra  01.01.17 ble f lere lokal radioer  fra  Bauer  
(K iss, Radio Rock)  og P4 Gruppen (P5 og NRJ)  ikke målt ,  da de b le r iksdekkende kanaler .30.04.18 opphørte lokalradioene P5 
Trondheim, NRJ  Trondheim, P7 Trondheim. Disse er  nå kun r ikskanaler .
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KONSENTRASJON OG ØKT KONKURRANSE 
Konkurransesituasjonen for lokalradio er i stadig end-
ring. Fra å være nærmest enerådende etermedium ved 
siden av NRK har lokalradioen med innføring av DAB 
møtt betydelig konkurranse fra et stort utbud av nasjo-
nale rikskanaler. I den senere årene har også 
konkurransen fra multinasjonale digitale aktører eska-
lert. Disse får stadig mer makt i medielandskapet også  
lokalt, selv om de verken produserer redaksjonelt inn-
hold eller forholder seg til norsk medieregulering.  
 
  

 
I l lustrasjon:  Det  nasjonale kanal t i lbudet er  økt  fra 5  ti l  30 
kanaler 
 
Konkurransesituasjonen kan analyseres med utgangs-
punkt i konkurranse om mediebrukere og konkurranse 
om inntekter. Disse temaene henger naturligvis tett 
sammen, ved at inntektene lokalradioen genererer har 
nær sammenheng med lytteroppslutning, særlig for de 
kommersielle lokalradioene.  
 
Historien har vist at lokalradio taper terreng når nasjo-
nale kringkastere etablerer nye radiotilbud. Innføringen 
av DAB har allerede ført til at det er etablert en rekke 
nye riksdekkende radiokanaler både fra NRK, MTG og 
Bauer Media. For lokalradioene skaper dette en ny og 
vanskeligere situasjon. Nye nasjonale kanaler vil konkur-
rere om lytterne og føre til at lyttergrunnlaget for 
lokalradio blir ytterligere svekket.  
 
Det riksdekkende nettet for DAB er forbeholdt tre aktø-
rer, selskapene NENT og Bauer Media (som står bak 
henholdsvis P4 og Radio Norge), og NRK, helt frem til 
2032. 30 forskjellige kanaler gir et inntrykk av mangfold 
og valgfrihet. Men så lenge disse 30 kanalene drives av 
kun tre selskaper, er markedsmakten svært konsentrert. 
 

Dette gjør det svært krevende for andre aktører å bli be-
tydningsfulle. Der lokalradio tidligere hadde en håndfull 
radiokonkurrenter, må man nå forholde seg til 30 nye 
landsdekkende DAB-kanaler rettet mot ulike målgrup-
per. Kommersiell drift betinger et tilstrekkelig stort 
lyttergrunnlag for å kunne generere de nødvendige inn-
tekter. Svekkede inntekter vil innebære et dårligere 
grunnlag for å produsere innhold. Kostnadskrevende re-
daksjonelt innhold, som for eksempel lokal 
nyhetsdekning, kan lett bli skadelidende. 
 
Ikke-kommersielle lokalradioer er ikke utsatt for konkur-
ranseintensitet i markedet i samme grad som 
kommersielle lokalradioer. Radioer av denne typen ba-
serer i hovedsak driften på andre finansieringskilder enn 
reklame og er dermed i mindre grad avhengige av høye 
lyttertall for å legitimere sin funksjon. Men blir lyttertal-
lene for lave, vil inntekter fra bingo, frivillig lytterlisens 
og gaver kunne stå i fare for å bli marginale. Derved vil 
konkurransen om lyttere fra andre radioer ha direkte 
innvirkning på driften. 
 
LOKALRADIOINNTEKTENE FORTSETTER Å SYNKE 
Medietilsynet utgir hvert år en statusrapport for økono-
mien i norske medier. For lokalkringkasting baserer 
datagrunnlaget seg på innsendte årsmeldinger fra lokal-
radiokonsesjonærene. Denne pliktige 
egenrapporteringen gjelder kun konsesjonærer som 
sender på FM. Kringkastere som bare sender på DAB el-
ler internett har ingen slike plikter. Dermed har tilsynet 
ingen oversikt over driftsøkonomien til lokale DAB-kon-
sesjonærer og heller ingen komplett sammenstilling 
over økonomien i lokalradiobransjen. 
 

 
Ta bel l  7:  Kilde: Medietilsynets medieøkonomirapport 2017  
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Medietilsynets økonomirapport for 2018 baserer seg på 
årsmeldinger fra 155 lokalkringkastere på FM. Den viser 
at disse radioene i 2017 hadde samlede driftsinntekter 
på 186 millioner kroner. I 2016 var driftsinntektene for 
166 lokalkringkastere 280 millioner kroner og året før 
dette 325 millioner kroner. En del av denne reduksjonen 
kan selvsagt tilskrives at flere av de største lokalradiosta-
sjonene tilhørende Bauer Media og P4-gruppen har 
levert inn sine lokalradiokonsesjonen ved overgangen til 
nasjonal DAB. Enkelte andre lokalradiokonsesjonærer 
har også levert inn sine FM-konsesjoner for å satse på 
digital distribusjon. Dermed er antallet rapporterende 
lokalradioer redusert i løpet av de siste tre årene. 
 
De rapporterende stasjonene gikk ifølge rapporten med 
et driftsoverskudd på 5 millioner kroner i 2017. Resulta-
tet er vesentlig lavere enn året før, da en samlet bransje 
kunne vise til et overskudd på 30 millioner kroner. Dette 
året stod 15 lokale kanaler tilknyttet P4-gruppen alene 
for nesten 60 prosent av reklameomsetningen og hadde 
et overskudd alene på 32 millioner.  
 
Samlede driftskostnader utgjorde i 2017 181 millioner 
kroner. Siden 2013 har lokalradioene mistet 15,2 pro-
sent av inntektene sine. Samtidig har radioene redusert 
driftskostnadene med 18 prosent. Radioene har dermed 
styrket lønnsomheten noe de siste fem årene. 
 

 
 
Ta bel l  8:  Kilde: Medietilsynets medieøkonomirapport 2017  

3.3 DIGITALISERING AV LOKALRADIO 

Etter hvert som lokale-DAB nett bygges ut, blir det sta-
dig flere lokale stasjoner som starter sendinger på DAB. 
Felles for de fleste av disse er at de sender parallelt på 
FM. Det er bare en håndfull aktører som utelukkende 
sender på DAB. NLR mener det er viktig for lokalradio å 
tilgjengeliggjøre innholdet på flest mulig lytteplattfor-
mer, innenfor de rammer som økonomien tillater. I en 
hverdag der radio som medium blir utfordret av nye tje-
nester, er det viktig å være til stede på alle plattformer 
der lytterne ferdes. 
 
Store deler av lokalradiobransjen mangler både kompe-
tanse, ressurser og økonomi til å henge med i den 
digitale utviklingen. Som påpekt pågår digitaliseringen 
av lokalradio på flere arenaer. Den viktigste er over-
gangen til en ny digital radiostandard. Det må nevnes 
spesielt at en digitalisering av lokalradio handler om mer 
enn overgang til DAB. Parallelt med investeringer i ny 
kringkastingsteknologi må lokalradioene holde seg opp-
datert på og realisere distribusjonsplattformer som 
følger den rivende utviklingen innenfor teknologi og 
menneskers vaner i forhold til bruk av ulike mediekana-
ler. Det kan eksempelvis dreie seg om løsninger for 
transmisjon på internett og smarthøyttalere, utvikling av 
applikasjoner for smarttelefoner eller plattformer og 
verktøy for produksjon og spredning av podcast. Dette 
har også en kostnadsmessig side. 
 
STATUS FOR UTBYGGING AV LOKAL-DAB 
Digitaliseringen av lokalradio kom sent i gang, og går i 
tillegg dessverre svært tregt. En omfattende kartlegging 
foretatt av NLR i oktober 2018, viser at utbyggingen av 
lokale digitale nett mer eller mindre stoppet opp i 2018. 
Bare 12 sendere ble satt i drift i løpet året og utbyg-
gingsgraden økte i samme periode fra 28 prosent til 
drøye 31 prosent. Kun to av 37 regioner er ferdig ut-
bygd. 24 regioner er under utbygging, mens for 11 
regioner er ikke bygging igangsatt. Samlet var det ved 
utgangen av 2018 tildelt 35 av 37 anleggskonsesjoner i 
lokalradioblokka, og det var driftsatt 66 sendere. 
 
Det er både teknologiske og økonomiske utfordringer 
for lokale anleggsanleggskonsesjonærer som bygger ut 
og drifter digitale DAB-nett. En viktig forutsetning for å 
lykkes med et lokalt DAB-nett, er å oppnå en kvalitet 
som oppleves like bra, eller bedre enn de nasjonale net-
tene. Lokale digitale kringkastingsnett som bygges ut 
med en lavere kvalitet på sendernettet i et område hvor 
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det er konkurranse mellom DAB-nettene, vil få dårligere 
utgangspunkt for sunn bærekraft.   
 
Det som likevel er avgjørende for en anleggskonsesjo-
nær, er å få nok leietagere for å finansiere en begrenset 
drift.  Fordelen med DAB skulle være at lokalradioene 
kunne dele på kapasiteten i et DAB-nett. Problemet er at 
det ikke finnes nok leietakere til å få bærekraftig drift i 
de fleste lokale nettene. Dermed må anleggskonsesjo-
nærene alene subsidiere store deler av investerings- og 
driftskostnadene. 
 
De fleste anleggskonsesjonærer har investert i en be-
grenset utbygging, primært med fokus i områder med 
høy befolkningsdekning.  
 

 
  
Befaring for lokal-DAB i  Øst-Finnmark (Foto:  Eivind Engberg)  
 
Flere av storbyområdene er godt utbygget, men de dek-
ker fortsatt ikke hele sitt konsesjonsområde og har 
dårlig innendørsdekning fordi de har svakere senderan-
legg enn riksdekkende senderanlegg i samme område.   
Det gjenstår fortsatt mye utbygging i disse områdene. 
Spesielt mindre tettsteder og drabantbyer mangler DAB-
dekning i konsesjonsområder som dekker storbyområ-
dene. Utbygging i utkantstrøk og distriktene har i stor 
grad uteblitt, fordi kostnadene er for store til at det er 
mulig å skape inntekter som sikrer utbyggingsprosjekter 
et bærekraftig driftsgrunnlag. 
 
For å oppnå tilsvarende dekning for lokal-DAB, som lo-
kalradioene har gjennom dagens FM-distribusjon, er det 
anslått at det trengs i overkant av 560 DAB-sendere. In-
vesteringsbehovet for lokal-DAB er beregnet til i 
underkant av 250 millioner kroner 
.  
HEMMERE FOR UTBYGGINGSHASTIGHETEN 
Oppbremsingen i utbyggingshastigheten skyldes flere 

forhold. Som bransjeforbund har vi over tid høstet erfa-
ringer, som sammen med omfattende undersøkelser har 
identifisert en rekke problemstillinger som lokalradio 
står overfor når bransjen digitaliseres. 
 
FM-anleggene til anleggskonsesjonærer utgjør en viktig 
del av det finansielle fundamentet for de enkelte drifts-
selskapet. Den økonomiske verdien i senderanleggene 
bidrar foruten å finansiere egen virksomhet også til å 
øke anleggskonsesjonærens økonomiske evne og sikker-
het til å finansiere DAB-utbygging og en begrenset drift 
av lokale DAB. Konsesjonene går snart ut, og radioene 
mangler forutsigbarhet. Det har skapt stor usikkerhet 
rundt investeringer i DAB-anleggene og driften av dem i 
årene som kommer. 
 
Støtteordningen for lokalradio er ikke blitt notifisert, og 
dermed har alle de større utbyggerne møtt støttetaket 
på 1.8 millioner kroner. For mange var det dermed ikke 
mulig med støtte til videre utbygging i fjor.  
 
Manglende tilgang på teknisk digitalkompetanse i bran-
sjen er et betydelig problem og er en av hovedårsakene 
til at utbyggingen har bremset opp. For å oppnå en for-
nuftig kontinuitet og progresjon i forbindelse med 
digitaliseringen av lokalradio, er det viktig at bransjen 
sikres tilgang på nødvendig teknisk kompetanse.  
 
Mens de nasjonale radioaktørene har store tekniske av-
delinger med mange ansatte og bred kompetanse, har 
ikke lokalradioene dedikert teknisk personell. De er helt 
avhengige av ekstern bistand for å løse problemstillinger 
knyttet til bygging av digital infrastruktur og etablering 
av andre tekniske løsninger for distribusjon. 
 
Anleggskonsesjonæren kan oppleve betydelig lang leve-
ringstid på utstyr, eller ustabilitet på eksisterende 
installasjoner som krever avklaring før videre utbygging.   
Spesielt aktører som benytter eksisterende FM-anlegg til 
DAB kan få uforutsette utfordringer. Disse anleggene er 
ikke dimensjonert for DAB og må alltid oppgraderes eller 
utvides. Det er ofte utfordringer med plassbehov og kjø-
ling, samt underdimensjonert strøm. Dette øker 
kostnaden, men kan også hemme utbyggingshastighe-
ten. Dessuten spiller værforholdene inn. Enkelte anlegg 
er kun tilgjengelig om sommeren for installasjon. Der-
med er vinduet for etablering av DAB-anlegg begrenset. 
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3.4 OFFENTLIGE TILSKUDDSORDNINGER 

Fra 2018 kunne lokalradio søke om støtte fra to ulike of-
fentlige støtteordninger. Foruten «tilskudd til lokale lyd- 
og bildemedier», fikk lokalradio også innpass i den ny-
etablerte mediestøtten til innovasjon og utvikling. 
 
INNOVASJONS- OG UTVIKLINGSTILSKUDD 2018 
Som en oppfølging av forslag fra Mediemangfoldsutval-
get, besluttet regjeringen å innføre en ny støtteordning 
for nyhets- og aktualitetsmedier. Tilskuddsordningen 
trådte i kraft 1. juli, og forvaltes av Medietilsynet.  
 
Det ble satt av 7 millioner kroner i 2018. Målet med den 
nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opp-
lyst offentlig samtale gjennom å stimulere til 
redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i ny-
hets og aktualitetsmedier. Små medier med begrensede 
midler er prioriteres i støtteordningen.  
 
NLR som organisasjon har fått plass i Medietilsynets fag-
utvalg som behandler og vurderer mediebransjens 
søknader om innovasjon- og utviklingstilskudd. Det er 
nedfelt i støtteordningens vedtekter at Norsk Lokalra-
dioforbund, Landslaget for lokalaviser, 
Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Pressefor-
bund kan foreslå kandidater til utvalget i hht. forskrift § 
7, annet ledd i forskrift om innovasjons- og utviklingstil-
skudd til nyhets- og aktualitetsmedier.  
 
Medietilsynet mottok 71 søknader, og det ble totalt søkt 
om over 32 millioner kroner. To lokalradiokonsesjonæ-
rer mottok samlet drøye 380 000 av potten på syv 
millioner ved første tildeling i november 2018. 
 
TILSKUDD TIL LOKALE LYD- OG BILDEMEDIER 2018 
Dagens tilskuddsordning er hjemlet i Stortingets årlige 
budsjettvedtak. Retningslinjene for tildeling av tilskudd 
til lokale lyd- og bildemedier ble i 2015 endret med virk-
ning fra og med 2016, med hjemmel i forskrift 19. 
februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bilde-
medier.  
 
Tilskuddsordningen åpner for at det kan tildeles tilskudd 
til digitalisering av lokalradio. Om lag halvparten av mid-
lene som årlig tildeles gjennom tilskuddsordningen er 
øremerket digitaliseringstiltak. Tilskuddsrammen er på 
19,2 millioner kroner årlig. 
 

I 2018 ble det totalt søkt om 60 millioner kroner fordelt 
på 370 søknader fra 121 søkere til. I 2018 var det flere 
selskaper enn tidligere som ikke kunne motta støtte på 
grunn av reglene for tildeling av bagatellmessig støtte. 
Dette gjaldt særlig utbyggere av lokale digitale nett.  
 
9,9 millioner kroner ble tildelt som investeringsstøtte til 
digitalisering av lokalradio. I tilskuddskategorien investe-
ringstilskudd til digitalisering av lokalradio mottok 17 
anleggskonsesjonærer 6,5 millioner til utbygging av digi-
tale radionett. Ytterligere 37 aktører mottok 3,4 
millioner kroner i støtte til andre typer digitalisering el-
ler midler til å leie kapasitet hos en anleggskonsesjonær.  
 
Norsk Lokalradioforbund fikk tildelt maksimumsbeløpet 
på 650 000 kroner. Totalt 11 radiostasjoner eller redak-
sjoner fikk tildelt driftsstøtte for å tilby radio for etniske 
og språklige minoritetsgrupper støtte. Når det kommer 
til programproduksjoner ble det delt ut i overkant av 6,8 
millioner kroner i denne kategorien. Lokalradio ble her 
tildelt rett over tre millioner kroner. Øvrige støttemidler 
i denne kategorien tilfalt Mediehus og lokale TV-stasjo-
ner.  
 
Det ble også tildelt nærmere 650 000 kroner i enkeltstå-
ende kompetansehevende tiltak og drøye 300 000 til 
utviklingsprosjekt. 
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4  Virksomheten 2018 

4.1 NLR SOM INTERESSEORGANISASJON 

Lokalradios rammevilkår er stadig under press, noe som 
krever et målrettet fokus og kontinuerlig interessepoli-
tisk arbeid. En av NLRs viktigste oppgaver er å arbeide 
for å bedre rammebetingelsene for lokalradio i Norge. 
Dette gjør vi gjennom dialog med departement, offentlig 
forvaltning, politikere og samarbeidende organisasjoner. 
Forbundsstyrets plattform reguleres av nedfelte vedtek-
ter, landsmøtevedtak og handlingsplaner.  
 
På overordnet plan har hovedoppgavene vært å bedre 
lokalradioenes organisatoriske og økonomiske ramme-
vilkår, organisasjonsutvikling, forbedret medlemsservice 
samt tiltak for å øke lokalradioenes anseelse og mar-
kedsandeler. NLR har også som ambisjon å være en aktiv 
bidragsyter når det gjelder politiske innspill og offentlige 
høringer som berører medlemmenes vilkår. Styrings-
verktøyet i så måte er handlingsplanen som er vedtatt 
av landsmøtet. Gjeldende plan omhandler perioden 
2018 – 2020 og er inndelt i følgende ti hovedpunkter: 
 
1. Arbeide for en mer liberal frekvenspolitikk for lokalra-

dio på FM, herunder forlengelse av analoge 
konsesjoner ut over inneværende konsesjonsperiode, 
frem til utløpet av DAB-konsesjonene lokalt og på riks 
går ut 31.12.2031 

 
2. Intensivere arbeidet med å informere departement, 

offentlig forvaltning, politikere, stortingsrepresentan-
ter og komitemedlemmer om lokalradioens 
utfordringer og om NLRs syn på pressepolitiske saker 

 
3. Sikre lokalradio best mulige rammevilkår for digital dis-

tribusjon og ivareta medlemmenes interesser i 
utviklingen av annen ny teknologi. Arbeide for å bistå 
medlemmene med støttefunksjoner i forbindelse med 
etableringen av lokale DAB nett og eller annen digital 
teknologi. 

 
4. Bedre lokalradioenes rammevilkår for drift av bingo og 

lotterier, herunder enklere administrasjon, høyere pre-
miesatser og tillatelse til spill på digitale plattformer. 
 

5. Fortsette arbeidet for en plattformnøytral medie-
støtte. Arbeide for å øke rammene i eksisterende 
tilskuddsordninger og samtidig jobbe for å få på plass 
nye offentlige stimuleringstiltak. 

 
6. Følge opp forhandlingene med Tono om en forenklet, 

rettferdig og rimeligere rammeavtale for bransjens 
bruk av rettighetsbelagt musikk 

 
7. Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for Norsk 

Lokalradioforbund 
 
8. Sikre at investeringstilskudd til digitalisering forbehol-

des de 37 lokale DAB-blokkene 
 
9. Utvikle forbundets nettportal med nye og flere med-

lemsressurser, herunder veiledninger innen 
kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalistikk 

 
10. Arbeide for å øke lokalradioenes anseelse og jobbe for 

løsninger som øker lokalradioenes markedsandeler. 
Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes beste. 

 

 
 
Styreleder i  NLR, Aslak Sommerfelt Skretting i  Stortingshø-
ring høsten 2018. (Skjermdump: stortinget.no)  
 
POLITISK ARBEID  
Som talerør overfor myndigheter og som informasjons-
kanal, har NLR stadig nye utfordringer og saksområder 
som bør utredes og belyses. En vesentlig del av NLRs ar-
beid har vært å spille inn krav, vurderinger og 
synspunkter overfor politikere og myndigheter. Dette 
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for å sikre en fremtidsrettet mediepolitikk som gir lokal-
radiobransjen muligheter for forsvarlig og bærekraftig 
drift.  
 
Det politiske arbeidet som er nedlagt i 2018 er betyde-
lig, og selv med forbundets knappe 
bemanningsressurser har det blitt gjennomført en om-
fattende politisk prosess i form av møtevirksomhet, 
høringsdeltakelser samt direkte påvirkning overfor poli-
tiske miljøer og andre. 
 

 
 
Fra rundebordskonferanse i  regi  av Statsråd Trine Skei  
Grande i  oktober 2018 (Foto: Pål  Lomeland)  
 
NLRs handlingsplan fra landsmøtet i Kristiansand har gitt 
klare føringer for styret og sekretariatet om å spille inn 
visse krav til myndighetene og mediepolitikere.  
 
Å sikre en forlenging av dagens FM-konsesjoner ut over 
inneværende konsesjonsperiode og notifisering av støt-
teordningen for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 
har vært blant kjernesakene for forbundets styre og ad-
ministrasjon. 
 
Som interesseorganisasjon har vi inntatt en fremtre-
dende posisjon i disse viktige sakene. NLR har gjennom 
store deler av 2018 gjennomført omfattende møtevirk-
somhet for å synliggjøre lokalradios status og stilling. Vi 
har i denne prosessen møtt samtlige mediepolitiske tals-
personer for de ulike stortingspartiene, andre 
betydningsfulle politikere, leder for Stortingets Familie- 
og kulturkomité samt statsråd og statssekretær i Kultur-
departementet. Vi har erfart at det blant 
beslutningstakere har vært et stort behov for informa-
sjon- og bakgrunnskunnskaper, knyttet til lokalradio og 
vår situasjon. For NLR har det vært svært viktig at politi-
kerne er oppdaterte på bransjens tilstand og våre 
innspill for bedre vilkår, når det fremover skal behandles 

viktige saker som berører norsk lokalradio og som legger 
føringer for bransjens fremtid. 
 
I forhold til konsesjonsforlengelse har NLR blant annet 
vært tydelige i argumentasjonene for hvorfor lokalradio-
bransjen ikke er rede for en forsert FM-slukking i 2022. 
Og at lokalradioene må sikres forutsigbarhet til å hånd-
tere investeringer og driftskostnader for overgangen til 
digitale radioløsninger. Bare ved å innvilge videre sen-
ding på FM ut over gjeldende periode vil man verne om 
et fortsatt mediemangfold på radio, gi mulighet for lokal 
nyhetsproduksjon, sørge for at stasjonene kan stå på 
egne ben økonomisk, og sikre at de kan konkurrere med 
rikskanalene. 
 
NLR deltok senhøsten 2018 i åpen høring i Stortinget 
vedrørende statsbudsjettforslaget for 2019. Forbundet 
benyttet anledningen til å synliggjøre hvor viktig til-
skuddsordningen er for norsk lokalradiobransje 
generelt, og spesielt i forhold til utbygging av lokale digi-
tale DAB-nett.  
 
I høringen ble det også vektlagt at mangelen på forutsig-
barhet for fortsatte FM-konsesjoner nå gjør at 
lokalradioene vegrer seg for å foreta store investeringer, 
og oppfordret derfor komiteen til å be regjeringen starte 
arbeidet med forlengelse av dagens FM-konsesjoner. Vi 
løftet også opp behovet for økt tilskuddsramme i årene 
som kommer, og betydningen av manglende notifisering 
av støtteordningen. 
 

 
 
Kontaktmøte mel lom NLR og Medietilsynet i  Fredrikstad i fe-
bruar 2018 (Foto:  Pål Lomeland)  
 
Det er i løpet av året også gjennomført møter med ad-
ministrativ ledelse i Kulturdepartementet, samt med 
representanter for Medietilsynet og Nasjonalkommuni-
kasjonsmyndighet. 
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Et konkret utslag av forbundets arbeid er at Kulturde-
partementet etter påtrykk fra NLR har bedt 
Medietilsynet starte en prosess med å få notifisert og 
godkjent tilskuddordningen, etter unntaksreglene for of-
fentlig støtte. Dette vil fjerne støttetaket på 200 000 
euro over tre regnskapsår og vil også kunne få andre po-
sitive ringvirkninger, blant annet for finansiering av 
forbundet, og forbundets økonomi. NLR håper at støtte-
ordningen vil være notifisert hos ESA ved neste 
utlysning senhøsten 2019. 
 
NLR var også til stede for å representere lokalradio un-
der Arendalsuka, hvor blant annet mediemeldingen ble 
debattert. Her møtte NLR både statsråden, mediepoliti-
kere og representanter for andre bransjeorganisasjoner. 
Deltakelsen under Arendalsuka handlet også om kart-
legge hvordan forbundet kan utnytte arrangementet 
mer aktivt i årene som kommer for å fremme vårt poli-
tiske arbeide. 
 

 
 
Statsråd Trine Skei  Grande sammen med Tage Pettersen fra 
Høyre og Åslaug Sem Jacobsen fra SP. (Foto:  Pål  Lomeland)  
 
HØRINGSUTTALELSER OG POLITISKE INNSPILL  
NLR blir gjennom året invitert til å delta i en rekke hø-
ringer. Det foretas en nøye gjennomgang av relevansen 
for medlemsradioene og bransjen.  
 
NLR har til sammen avgitt fire ordinære høringsuttalel-
ser i løpet av 2018. Ut over dette bidro forbundet med 
innspill i den formelle høringen til statsbudsjett i Fami-
lie- og kulturkomiteen. 
 
Alle høringsuttalelser er publisert åpent i egen seksjon 
på forbundets eget nettsted, lokalradio.no.   
 

Høring om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- 
og aktualitetsmedier 
Høringen omfatter utkast til forskrift om innovasjons- og 
utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Dette 
er en oppfølging av regjeringens forslag i statsbudsjettet 
for 2018 om å opprette en ny innovasjonsrettet til-
skuddsordning. Forslaget hadde sin bakgrunn i 
Mediemangfoldsutvalgets rapport som konkluderte med 
et økt støttebehov og nye tiltak for å bistå mediebran-
sjen i en krevende omstillingsfase.  
 
NLR er i sitt svar svært positive til en direkte tilskudds-
ordning som prioriterer innovasjon og utvikling i små 
lokale nyhets- og aktualitetsmedier og som samtidig er 
innrettet plattformnøytralt. Forbundet uttrykte dog be-
kymring for at det såkalte «breddekravet» som 
definerer rammen for tilskuddsberettigelse kan resul-
tere i at livsynsradioer og minoritetsradioer ekskluderes 
fra tilskuddsordningen. Forbundet tok videre til orde for 
at det etableres en søknadsprosess og et rapporterings-
regime som er oversiktlig og enkelt. Slik at man på den 
måten unngår at støtten bare tilfaller de med mest res-
surser til å skrive omfattende søknader. 
 
Høring vedrørende endringer i offentlighetsloven 
Kulturdepartementet sendte på høring et forslag til ny 
lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktør-
styrte journalistiske medier. Forslaget tok utgangspunkt 
i en modernisering og samling av særreglene om rettslig 
ansvar for innhold i mediene, blant annet det straffe-
rettslige redaktøransvaret.  
 
Norsk Presseforbund forfattet en felles høringsuttalelse 
på vegne av flere medlemsorganisasjoner, deriblant 
Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebe-
driftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for 
Lokalaviser og Norsk Lokalradioforbund.  
 
Høring vedrørende revidert bingoforskrift 
I forbindelse med Stortingsmelding 12 (2016–2017) – 
«Alt å vinne— Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk», 
sendte Lotteri og Stiftelsestilsynet ut forslag til revidert 
bingoforskrift. På vegne av lokalradiobransjen fremmet 
Norsk Lokalradioforbund i sin uttalelse til en rekke syns-
punkter og innspill til forskriftsendringene. 
 
Enklere administrasjon, høyere premiesatser og tilla-
telse til digital utfylling av bingoblokker er 
hovedtrekkene i forslaget fra forbundet. NLR presiserte 
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også at man er sterkt imot at stortingsmeldingen åpner 
for at spillere kan delta i hovedspill i bingohaller hjem-
mefra via Internett, da dette kunne skape en 
konkurransesituasjon for radiobingo. 
 
Høring vedrørende NRKs bidrag til Mediemangfoldet 
Bakgrunnen for høringen var den nye bestemmelsen i 
NRK-plakaten fra 2017 om at NRK skal ha et selvstendig 
ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet. Etter 
at den nye bestemmelsen kom på plass fikk Medietilsy-
net i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeide en 
rapport om NRK og mediemangfold, hvor en ønsket å 
finne ut i hvilken grad NRK bidro til mangfold. Det er 
denne rapporten NLR er bedt kommentere. 
 
NLR mener at NRKs dominerende posisjon, ikke minst på 
grunn av deres forretningsmodell og finansering, byr på 
utfordringer for særlig små private mediebedrifter. Rap-
porten betrakter i liten grad NRKs økonomiske effekt på 
andre aktører, og Medietilsynet konkluderer derfor på 
sviktende grunnlag når man ikke betrakter NRK som en 
konkurransemessig utfordring.   
 
NLR tar i uttalelsen til orde for å prioritere en styrking av 
NRKs samarbeid med andre medieaktører, og at man 
spesielt ser på hvordan en kan standardisere ordninger 
for deling av NRKs innhold med lokalradioer og om-
vendt, etter modell fra regionene der dette allerede 
praktiseres. 
 
VEDERLAG FOR MUSIKKERETTIGHETER 
NLR og Gramo ble i 2017 enige om en ny og enhetlig ve-
derlagsavtale for lokalradio. Den nye avtalen bygger på 
samme tanke som gammel avtale og har tatt hensyn til 
lokalradioenes ønske om en forenklet og mer rettferdig 
vederlagsmodell i tillegg til rettighetshavernes krav på et 
rimelig vederlag. Avtalen medfører en reduksjon i lokal-
radios samlede vederlag til Gramo, samtidig som den er 
også plattformnøytral, på den måten at man ikke avreg-
nes vederlag for uendret parallell videresending av FM 
på en annen kringkastingsplattform. 
 
Fremforhandlet avtale gjelder fra 2017, men ble formelt 
signert og sendt ut til alle konsesjonærer i 2018. Det har 
i startfasen vært noen innkjøringsproblemer, spesielt i 
forhold til forståelsen av hvordan vederlaget skal bereg-
nes. Administrasjonen har bistått medlemmene i dette 
arbeidet.   
 

Etter to års forhandlinger og 12 forhandlingsmøter ble 
dialogen med Tono ble formelt avsluttet før jul 2017, 
uten å komme frem til en omforent kollektiv avtale. NLR 
oppfordret deretter medlemmene til å innlede individu-
elle forhandlinger med Tono. Lokalradioene har derfor i 
store deler av 2018 forhandlet med Tono på eget initia-
tiv. NLR har så langt det har vært mulig bistått aktører 
som har bedt om dette i forhandlingsrundene. De aller 
fleste lokalradiokonsesjonærer har inngått individuelle 
avtaler med Tono i løpet av året og tilbakemeldingen fra 
bransjen er at de fleste er fornøyd med resultatet. 
 
SENDETEKNISKE VILKÅR 
Blant mediene i dag er det kun kringkasting som er un-
derlagt særskilt konsesjonsregulering. I tråd med 
landsmøtets handlingsplan og resolusjon har NLR over-
for politikere og mediemyndigheter i anledninger der 
dette faller seg naturlig, fremmet krav om mindre regu-
leringer for å sikre en effektiv distribusjon også for 
lokalradio på FM. NLR har spesielt redegjort for uheldige 
konsekvenser av den restriktive frekvenspolitikken som 
føres på FM. 
 
NLR har også hatt et tett samarbeid med Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet og anleggskonsesjonærene for å 
løse utfordringer knyttet til etablering av digitale radio-
nett. Her kan nevnes nabokanalinterferens og 
utfordringer i forhold til samlokalisering. 
 
Med virkning fra 16. mai 2018 leverte Norkring tilbake  
spektrumtillatelsen for Riksblokk 2. NLR ble av Medietil-
synet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet invitert til 
å komme med innspill til hvordan frekvensressursen bør 
forvaltes i et fremtidig perspektiv. Forbundets innspill 
ble sendt i desember 2018.  
 
NLR mener at mediemyndighetene bør gjøre en nøye 
vurdering for hvorvidt denne ressursen i det hele tatt 
skal deles ut på nytt. Ved en eventuell reutlysning, me-
ner NLR at det i alle tilfeller bør spesifiseres konkrete 
krav som sikrer at konsesjonen benyttes som et nasjo-
nalt tilbud og som ikke kan deles opp i lokale varianter. 
Dette vil sikre at Riksblokk 2 ikke konkurrerer direkte 
med lokalradioenes DAB-nett, som er avhengige av visst 
tilfang av leietakere. 
 



 

ÅR SME L D ING  2018   
NOR SK  L OK AL R A DI OF OR BU N D  21 

 

OFFENTLIGE MEDIESTØTTEORDNINGER 
NLR har i 2018 fortsatt arbeidet for at radio, TV og avis 
må likebehandles når det gjelder offentlige tilskuddsord-
ninger. De samme forholdene som lå til grunn for 
innføring av produksjonstilskudd til avisene, gjelder også 
for lokalradio. Denne offentlige mediestøtten bør derfor 
gjøres plattformnøytral i ordets bredeste betydning.  
 
Forbundet har også tatt til orde for at rammene for til-
skudd til lokale lyd- og bildemedier må økes. For å 
muliggjøre en større satsning på omfattende radiopro-
duksjoner, må støtten til programproduksjon, 
utviklingsprosjekter og kompetansehevende tiltak opp 
på minimum samme nivå som før forskriftsendringen 
trådte i kraft. Parallelt er det svært nødvendig og viktig 
at støtteordningen for digitalisering av lokalradiosekto-
ren styrkes ytterligere. 
 
Oslo kommune tok i 2018 initiativ til innføring av en til-
skuddsordning for Oslo-baserte lokalaviser. I første 
omgang har byrådet foreslått en forsøksordning fra 
2019 til og med 2021 for til sammen ni millioner kroner. 
Foreløpig er det ikke avklart hvem som skal administrere 
ordningen eller nøyaktig hvilke kriterier som blir stilt til 
søkerne, annet enn at de må være redaktørstyrte og 
følge Vær varsom-plakaten. NLR har hatt dialog med by-
rådet i Oslo og deltatt i innspillsmøte med mål om å 
sikre at støtteordningen blir plattformnøytral, slik at lo-
kale radiostasjoner i Oslo blir innlemmet i tiltaket. 
 
KARTLEGGING AV LOKALRADIOBRANSJEN 
NLR har i 2018 brukt mye ressurser på å kartlegge ulike 
sider ved lokalradiobransjen. Vi kartlegger løpende ut-
viklingen og problemstillinger knyttet til digital 
teknologi. NLR overvåker og kartlegger også bransjens 
tilstand i forhold til aktørmangfoldet.  
 
NLR er kontaktet av Medietilsynet om mulig samarbeid i 
forhold til å utvikle dokumentasjon for økonomiutvik-
lingen hos lokalradio. Det er også igangsatt en dialog om 
potensielt samarbeid mellom Medietilsynet og NLR i for-
hold til en analyse av innholds- og aktørmangfoldet i 
norsk lokalradiobransje.  
 
KOMMUNIKASJON OG PR 
Det er et viktig mål for NLR å synliggjøre bransjen utad, 
og spesielt tiltak og prosjekter innrettet for å informere 
medier og publikum bransjen og at lokalradioer fortset-
ter på FM. 

NLR satte høsten 2018 i gang et prosjekt der man ønsker 
å utarbeide en opplysningskampanje om lokalradio. 
Kampanjen formes som radioannonser, hvor målet er å 
synliggjøre det store mangfoldet i lokalradiosektoren, 
skape en bevissthet rundt lokalradios allsidige innholds-
produksjon og ikke minst synliggjøre at lokalradio 
fremdeles sender på FM i tillegg til andre plattformer 
som WEB og DAB. Arbeidet med kampanjen er godt i 
gang og det ventes at denne er ferdigstilt våren 2019. 
Annonsepakken stilles til rådighet vederlagsfritt for NLRs 
medlemmer. 
 
NORSK LOKALRADIOFORBUND I MEDIA 
NLR ved daglig leder og styreleder stiller så langt det er 
mulig opp på henvendelser fra media. Selv om interes-
sen for det digitale radioskiftet har blitt merkbart 
mindre, har NLR fremdeles vært særdeles synlige i det 
offentlige ordskiftet, i saker som angår lokalradio og 
bransjerelaterte forhold.  
 
Det har også i 2018 vært et betydelig antall medieopp-
slag om lokalradio både nasjonalt, regionalt og lokalt, 
der forbundet har figurert som kilde. Der det tidligere 
har eksistert en begrenset kunnskap om lokalradio i 
samfunnet generelt og i norsk medieverden spesielt, har 
en uvanlig stor oppmerksomhet rundt lokalradio det 
siste året, økt bransjens anseelse.  
 

 
 
Redaksjonell  sak om produktplassering i  radio fra 4. august 
2018 (Skjermdump: klassekampen.no)  

 
 

4.2 NLR SOM INFORMASJONSKANAL 

En av NLR sine viktigste oppgaver er å være en troverdig 
og oppdatert informasjonskanal for medlemmer, presse, 
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forvaltning og andre bransjerelaterte målgrupper. Dette 
bidrar sterkt til å øke kompetanse og interesse rundt lo-
kalradio i Norge. Daglig nyhetsrevisjon, kontinuerlig 
produktforbedring og modernisering krever mye ressur-
ser fra sekretariatet i form av nyhetsovervåkning, 
journalistisk virksomhet og webutvikling. 
 
LOKALRADIO.NO 
Forbundets nettside på domenet lokalradio.no er NLRs 
desidert viktigste informasjonskanal. Nettsiden hadde i 
2018 over 317 974 unike besøkende og blir flittig brukt av 
både medlemsmassen, mediebransjen, politikere, medie-
myndigheter og andre som har interesse for lokalradio. 
  

 
 
Sak fra Arendalsuka 2018 (Skjermdump: lokalradio.no)  
 
Besøket er nær halvert i forhold til fjoråret, men anses 
fremdeles som svært betydelig til å være en side tilhø-
rende en bransjeorganisasjon.  
 
Unike besøkende på lokalradio.no i 2018: 
 

12/2018 9945 

11/2018 11362 

10/2018 17050 

09/2018 20359 

08/2018 25021 

07/2018 13042 

06/2018 16062 

05/2018 16569 

04/2018 42725 

03/2018 40942 

02/2018 41216 

01/2018 63681 

Bruk av digitale kanaler er viktig og effektivt for å synlig-
gjøre forbundets synspunkter og aktiviteter, både til 
medlemmer og andre.  
 
På lokalradio.no finnes blant annet et stort medlemsres-
surssenter med avtaler, regelverk og informasjon, en 
søkbar oversikt over norske lokalradioer, i tillegg til dag-
lige oppdaterte nyheter som er relevante for bransjen. 
Nettsiden har i løpet av 2018 blitt utvidet med en rekke 
tilleggsfunksjoner. Blant annet en rekke nye medlems-
verktøy og et lukket intranett for saker som skal 
forbeholdes medlemmer. 
 
SOSIALE MEDIER  
NLR har også sosiale profiler på Facebook og på Twitter 
under emneknaggen #Lokalradioforbundet. Alt innhold 
fra lokalradio.no publiseres automatisk på forbundets 
sosiale plattformer.  
 
NYHETSBREV 
Informasjon til medlemmer og andre kanaliseres gjen-
nom interne informasjonsskriv, egne hjemmesider og 
regelmessige nyhetsbrev. Alle medlemmer mottar in-
ternskrivet «Lokalradioposten» regelmessig. Dette er et 
nyhetsbrev som inneholder relevant bransjeinformasjon 
og oppdaterte nyheter.  
 
 

4.3 NLR SOM SERVICEINSTITUSJON  

NLRs sekretariat, forbundsstyre og forbundsutvalg har 
ovenfor medlemmer bidratt som rådgivere innenfor en 
rekke saksområder. Det er fremdeles et stort antall hen-
vendelser til administrasjonen fra medlemmer som 
søker bistand og faglig rådgivning. Særlig innen fem fag-
områder merker NLR en økning i antall 
medlemshenvendelser. Det gjelder forespørsler knyttet 
til digital teknologi, den nye personvernforordningen, 
lytterdokumentasjon, vederlagsberegning og økonomi. 
 
TEKNISK BISTAND OG DIGITALKOMPETANSE 
Selv om NLR ikke lenger kan tilby dedikert spesialkompe-
tanse, bidrar forbundet fremdeles overfor medlemmene 
ved anmodning om bistand i radiotekniske spørsmål. 
Problemstillinger av teknisk art håndteres i av forbun-
dets administrasjon og teknisk utvalg.   
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LYTTERUNDERSØKELSEN 
Den felles plattformen for lyttertall fra Kantar TNS er en 
avgjørende bransjefaktor. I en tid som preges av store 
endringer i radiolandskapet er det viktigere enn noen 
gang å kunne dokumentere en stasjons lytterandel på 
de ulike kringkastingsplattformene. Det er NLR som på 
vegne av medlemmene fremforhandler, koordinerer og 
administrerer samarbeidet med Kantar TNS som leverer 
tallene.  
 
NLR forhandlet høsten 2018 frem en ny to-årig avtale 
om måling av lokalradio som en del av Forbruker & Me-
dia gjeldende for 2019 og 2020. Nytt av året er at det fra 
2019 kan tilbys en lettversjon av undersøkelsen til en ri-
meligere pris enn hva som er tilfellet for den ordinære 
undersøkelsen. Lettversjonen gir radiostasjonene kun 
daglig og ukentlig dekning og rapporteres etter 12 må-
neders måling. Den er beregnet som et tilbud til mindre 
radiostasjoner med begrenset økonomi. 
Som en del av avtalen med Kantar TNS har Norsk Lokal-
radioforbund i avtaleperioden mulighet til å 
gjennomføre en tilleggsundersøkelse som angir lytting 
fordelt på plattform (FM, DAB, internett eller annet).  
 
NLR har gjennom 2018 bistått Kantar i utviklingen av en 
ny rapporteringsmodul som skal erstatte den gamle we-
brapporten som ble etablert på 90-tallet. Den nye 
løsningen vil lanseres i første kvartal 2019. 
 
Det var 36 deltakende radioer i lytterundersøkelsen i 
2018, fire flere enn foregående år. NLR bruker fortsatt 
TNS Gallup sin programvare, Supernova for å lage spe-
sialtilpassede lytterrapporter på forespørsel fra 
stasjonene. Stasjonene blir stadig flinkere til å benytte 
seg av tjenesten, som igjen resulterer i videre presse-
dekning i diverse lokalaviser.  
 
Den regnskapsmessige delen, med fakturering og opp-
følging samt gjennomgang og etterkontroll av lyttertall 
kvartalsvis, er et omfattende arbeid som krever innsikt, 
kompetanse og nøyaktighet.  
 
MEDLEMSFORDELSPROGRAM 
NLR lanserte sommeren 2017 et nytt fordelsprogram for 
medlemmene. Her har forbundet forhandlet frem noen 
gode medlemstilbud- og rabatter med utvalgte leveran-
dører innenfor ulike virksomheter og bransjer som er 
relevante for drift og produksjon av lokalradio. Tanken 

er at våre medlemmer skal oppnå bedre betingelser 
gjennom å være en del av et større felleskap. 
 
Foreløpig består programmet av seks medlemsfordeler, 
og nye avtaler lanseres fortløpende. Tilbudene vil kunne 
bestå i rabatter eller annet prisavslag på varer eller tje-
nester levert av våre samarbeidspartnere. I utvalgte 
tilfeller vil ansatte og frivillige tilknyttet de enkelte sta-
sjonene også kunne benytte seg av tilbudene. Dette er i 
så fall spesifisert i beskrivelsen for medlemsfordelene 
som er publisert på lokalradio.no. 
 
BEREDSKAPSAVTALEN 
NRK og Norsk Lokalradioforbund fremforhandlet våren 
2018 en ny avtale om å benytte lokalradioene for å 
komme ut med krisekommunikasjon. Avtalen regulerer 
forholdet mellom NRK og lokale radiostasjoner til opp-
fyllelse av forpliktelser etter gjeldende lover- og 
forskrifter. Avtalen sikrer at NRK i en krisesituasjon også 
vil kunne nå frem til alle de som lytter til lokalradio.  
 
Det er kringkastingslovens § 2-4 som gir hjemmel for at 
kringkastere skal sende meldinger fra statsmyndigheter 
når det har vesentlig betydning, og forskrift om kring-
kasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 1-7. § 1-7 
sier at et departement eller den statsmyndighet det har 
gitt fullmakt (her politi og fylkesmann), kan kreve en 
melding sendt i kringkastingssending eller i lokalkring-
kastingssending på visse vilkår.  
 
NLR er etter avtalen ansvarlig for å peke ut beredskaps-
radioer blant sine medlemmer slik at en melding etter 
beredskapsavtalen vil få bredest mulig dekning i et hvert 
geografisk område. NLR er også ansvarlig for å etablere 
varslingsprosedyrer og beredskapsinstruks for lokale be-
redskapsradioer. 
 
TJENESTER I SAMARBEID MED NORSK RADIO AS 
Radio.no er et nettsted som skal bistå norske forbrukere 
i forbindelse med overgangen til digital radio. Radio.no 
drives av Norsk Radio AS, som eies av NRK, P4-gruppen 
og Bauer Media. Nettstedet er også en fellesplattform 
for å presentere det store mangfoldet av norske digitale 
radiokanaler. NLR og Norsk Radio AS har inngått et sam-
arbeid, som sørger for at digitale lokale radiostasjoner 
som ønsker det, også skal kunne ta del i kanaloversikten 
på radio.no. NLRs rolle vil være å fungere som kontakt-
punkt for lokalradiobransjen og koordinere arbeidet 



 

ÅR SME L D ING  2018   
NOR SK  L OK AL R A DI OF OR BU N D  24 

 

med nyregistrering- og endring av den enkelte radiosta-
sjons oppføring. 
 
NLR har også inngått avtale med Norsk Radio AS om en 
samarbeidsmodell som sikrer lokalradio plass i tjenesten 
Radioplayer. Radioplayer er en fellestjeneste som sam-
ler alle de nasjonale kanalene på ett sted. Formålet er å 
sørge for at norsk innhold får bred distribusjon også på 
digitale lytteplattformer som strømming og smarthøyt-
talere. 
 
PERSONVERNFORORDNINGEN 
Den nye personvernforordningen (GDPR) utløser nye 
problemstillinger for lokalradiobransjen og NLR. Forord-
ningen vil, som følge av endrede forpliktelser i forhold til 
tidligere gjeldende rett, medføre økte administrative 
byrder for virksomheter som behandler personopplys-
ninger.  
 
Å sette seg inn i og samtidig tilpasse organisasjonen til 
et såpass omfattende regelverk, krever mye av medlem-
mene og organisasjonen i NLR. Derfor har 
advokatfirmaet Schjødt på oppdrag fra NLR utarbeidet 
en omfattende GDPR-manual som er tilpasset lokalra-
dio. Manualen kan fritt benyttes av NLRs medlemmer.  
 
UVIKLING AV MEDLEMSVERKTØY 
NLR har i 2018 hatt et betydelig fokus på å utvikle løs-
ninger og verktøy som skal forenkle hverdagen og den 
administrative byrden for våre medlemmer.  
 
Forbundet har blant annet utarbeidet en kalkulator som 
beregner anbefalt sendeleie i DAB-nettverk. Kalkulato-
ren genererer en pris med en rettferdig fordeling av 
kostnader fordelt på antall leietakere. Den bygger på 
prinsippene for samme type kalkulator på FM. Det er 
også utarbeidet en kalkulator, der medlemmene selv, 
ved å fylle ut enkle opplysninger kan få beregnet eget 
vederlag til Tono og Gramo direkte på nett. Dette er et 
nyttig verktøy for medlemmene for å estimere kostna-
den for musikkvederlaget. Utregningsmodellene er 
validert av Tono og Gramo. 
 
Fra og med 1. januar 2018 krever Gramo at alle lokalra-
dioer rapporterer musikkbruken. Dette fremkommer av 
rammeavtalens paragraf 8. Rapporten må leveres elek-
tronisk som filvedlegg i et format som Gramo kan godta.  
I denne forbindelse har forbundet har utviklet et mu-
sikkrapporteringsverktøy til bruk for medlemmene. 

Dette vil gjøre de fleste medlemmer i stand til å hånd-
tere musikkrapportering til Gramo. Også Tono har vist 
interesse for å benytte verktøyet. 
 
UTSTEDELSE AV PRESSEKORT 
NLRs sekretariat bistår også medlemmene med utste-
delse av pressekort. Redaksjonelle medarbeidere 
tilknyttet Norsk lokalradioforbunds medlemmer, kan 
søke om pressekort. Norsk lokalradioforbund utsteder 
pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra Norsk 
Presseforbund, og etter de samme regler som gjelder 
for pressekort utstedt av de andre presseorganisasjo-
nene tilknyttet NP. Det ble utstedt 39 pressekort i fjor 
mot 66 året før. 
 
 
4.4 NLR SOM TILRETTELEGGER FOR 
KOMPETANSEUTVIKLING  

Forbundet ser viktigheten av å utvikle menneskene bak 
produktene. Det er den enkelte medarbeider som ska-
per verdiene. Bransjens store utfordring ligger i å skape 
et godt lokalt produkt forankret på et godt administra-
tivt og markedsmessig fundament med hensiktsmessige 
tekniske løsninger. Lokalradioen fungerer også fortsatt 
som springbrett for medarbeidere i rikskanalene. Situa-
sjonen er en utfordring for bransjen, samtidig som det 
viser at bransjens beste medarbeidere er profesjonelle 
og etterspurte.  
 
LANDSSAMLINGER 

 
 
En engasjert Si l je Nordnes fra P3-morgen på Norsk Lokalra-
dioforbunds landskonferanse (Foto:  Tor Erik Schrøder)  
 
NLRs landsmøte 2018 ble arrangert i Kristiansand fra 13. 
til 15. april. Landssamlingene er et viktig møtepunkt for 
medlemsstasjoner, øvrig bransje, forvaltning og leveran-
dører. Hele 128 deltakere fra 54 medlemsstasjoner 
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kunne ta del i et spennende og ikke minst svært viktig 
fagprogram der lokalradioens posisjon og rolle inn i den 
digitale tidsalderen hadde hovedfokus. Dette er den 
beste deltakelsen på denne siden av 2000-tallet. NLR 
har benyttet midler over driftsbudsjettet for å få et best 
mulig program og en best mulig ramme rundt arrange-
mentet.  
 
For å kunne få en best mulig oppslutning på riksdek-
kende kurs og samlinger er det viktig å kunne dekke 
reisekostnader. Ved landsdekkende kurs og samlinger 
utlyser NLR reisestøtte. NLR vil i fremtiden vurdere hvor-
vidt ordningen med reisestøtte kan fortsette, gitt 
forbundets trange økonomiske kår. 
 

 
 
Eivind Engberg mottar lokalradioprisen for sin mangeårige 
innsats for Norsk lokalradiobransje (Foto:  Tor Erik Schrøder)  
 
Forbundets neste landskonferanse, den 36. i rekken, skal 
arrangeres på Gardermoen i tiden 5. til 7. april 2019. 
 
RADIODAGER OG PRIX RADIO 
Radiodager er samlingspunktet for hele den norske ra-
diobransjen - både allmennkringkasting, kommersiell 
radio og lokalradio. Foreningen Radiodager er etablert 
som en frittstående, selvstendig enhet med NRK, 
P4, Bauer Media og Norsk Lokalradioforbund som ei-
ere. Målgruppene for Radiodager er radiomedarbeidere, 
mediestudenter og andre som er involvert i radiore-
latert virksomhet. Radiodager er et arrangement som 
først og fremst tar sikte på å være en inspirasjonskilde 
for dem som lager radio til daglig. 
 
Arrangementet i 2018 ble gjennomført i NRK Store Stu-
dio og på Meet Ullevål, med rekorddeltakelse. Årets 
program var innholdsrikt og variert og omhandlet i ho-
vedsak både journalistiske, kommersielle og 
administrative sidene ved radiodrift. 
 

 
 
Radio 102 mottar prisen som årets lokalradio under Prix  Ra-
dio 2018 (Foto:  Kyrre Dahl)  

 
NLR ved daglig leder har organisasjonsmessig ansvar for 
alle markedsrelaterte tiltak. Det vil si arbeide med syn-
lighet rundt arrangementet samt å fremskaffe inntekter 
fra utstillere, sponsorer samt noe materiell. Samtidig or-
ganiserer forbundet avviklingen av alle nominasjoner til 
Prix Radio fra lokalradio.  
 
Forbundet er også forpliktet til å stille en representant 
til rådighet for programgruppen. Arbeidsmengden og 
kostnadene ligger på et nivå som krever store ressurser 
fra NLR og fra de øvrige arrangørene.  
 
NLRs daglige leder, Pål Lomeland er styreleder i Fore-
ningen Radiodager. 
 
ANDRE KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 
På forbundets nettsider lokalradio.no utvikles stadig 
medlemsressurser for å utvikle medlemmenes kompe-
tanse på ulike områder innen radiodrift.  
 
Samlet har dette blitt en omfattende ressurskatalog for 
bransjen. Innholdet er per dato åpent for alle, men vil i 
2019 bli lukket eksklusivt for medlemmer i NLR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÅR SME L D ING  2018   
NOR SK  L OK AL R A DI OF OR BU N D  26 

 

5  Økonomi 2018 

 

INNTEKTER 2018 2017 2016 2015 

Kontingenter 811 530 766 110 757 923 806 822 

Støtte Medietilsynet 650 000 620 000 620 000 2 287 546 

Andre inntekter 879 351 1 100 313 987 642 500 926 

Finansinntekter (netto) 12 708 10 691 9 338 24 239 

 2 353 589 2 496 423 2 376 018 3 619 533 

     
UTGIFTER     

Lønn, honorarer, sosial kost adm. & styre 782 762 942 893 1 152 837 1 205 876 

Kjøp av tjenester 450 581 447 694 358 734 319 025 

Reise, diett og kilometergodtgjørelse 110 390 155 575 188 374 279 459 

Utadrettet aktivitet inkludert tele og porto 347 497 326 634 318 903 1 091 850 

Øvrig drift, inkludert avskrivninger og tap 372 695 342 756 750 034 946 833 

 2 063 925 2 215 552 2 768 882 3 843 043 

     

ÅRSRESULTAT 289 665 281 562 - 393 978 - 199 727 

 
 

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
NLRs driftsregnskap viser for 2018 et overskudd på kroner 289 665, mot et budsjettert resultat i balanse. Dette gjør at 
forbundets egenkapital ved årsskiftet er kroner 2 388 585. Forbundsstyret har vedtatt at 50 prosent av årets over-
skudd skal disponeres til tiltak for å styrke forbundets politiske arbeid i tiden som kommer, resten overføres til fri 
egenkapital. 
 
NLRs inntekter kommer i stor grad fra statlige tilskudd, medlemskontingenter samt inntekter fra arrangementer og 
prosjekter. Forbundsinntektene er sårbare, men har vært relativt stabile de tre siste årene. De viser dog en svak tilba-
kegang i 2018 sammenlignet med året før. Samtidig er kostnadene redusert hvert eneste år siden 2015. De totale 
driftsutgiftene er redusert med 7 prosent sett opp mot året før, og nesten 47 prosent sammenlignet med fire år til-
bake i tid. 
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Likviditeten er god. Virksomheten forurenser ikke det 
ytre miljøet. Styret i NLR mener regnskapet gir et rettvisende bilde av aktiviteten i 2018, eiendeler, gjeld og finansiell 
stilling. 
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6  Styrets sluttord 
 
 
Presset på våre nasjonale og lokale medier fortsetter å øke. Styret i NLR har gjennom året arbeidet hardt for å sikre 
bærekraften i bransjen, og for å klare å beholde lokalradio som en viktig del av det norske mediemangfoldet. Lokalra-
dio står for en vesentlig og allsidig produksjon, og spiller en viktig rolle for ytring, demokrati og kultur – særlig for 
språk, dialekter og norsk musikk. Forlengelse på FM blir en avgjørende faktor både for å kunne fortsette investeringer i 
parallell distribusjon på DAB, og for å sikre lokalradioene forutsigbarhet rundt videre drift. 
 
Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt år og håper på et godt samarbeid og gode og 
konstruktive løsninger i årene som kommer.     
 
 

   

ASLAK S. SKRETTING, styreleder  THOR MAGNAR THORSEN, nestleder 

   
   

JANA JOHNSEN, styremedlem  BJØRN-MARTIN BRANDETT, styremedlem 

   
   

STIAN ELVERUM, styremedlem  HILDE APNESETH, styremedlem 

   
   

PÅL LOMELAND, daglig leder   
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