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Høringsinnspill fra Norsk Lokalradioforbund – Prop 1 S (2019-2020) –
Kulturbudsjettet – «Tilskudd- til lokale lyd og bildemedier», kap. 335 post 74
Norsk Lokalradioforbund (NLR) organiserer 126 lokalradiokonsesjonærer over hele landet,
som samlet innehar 246 innholdskonsesjoner på FM og DAB. Vi representerer med det over
80% av bransjen. Våre medlemsstasjoner er av ulik størrelse og med ulike formålsparagrafer,
både kommersielle og ideelle, herunder livssyns- og minoritetsradioer. Lokalradioene er en
viktig del av det norske mediemangfoldet, og bidrar til ytringsfrihet og demokrati.
FM-forlengelse.
Norsk Lokalradioforbund er svært fornøyd med at det nå ser ut til å komme et vedtak om
forlengelse av dagens FM-konsesjoner fram til og med 2026. Det er et vedtak som vil gi
lokalradioene stabile og forutsigbare rammevilkår i årene som kommer slik at vi fortsatt kan
spille en viktig rolle for mangfold og tilgjengelighet i det norske medielandskapet. Norsk
Lokalradioforbund vil rette en takk til familie- og kulturkomiteen. Vi har opplevd dere som
gode støttespillere i denne saken og er glade for at departementet nå har avklart at
lokalradioene på FM kan fortsette.
Norsk Lokalradio vil likevel be komiteen være oppmerksomme på at et nytt system med
totalforbud mot reklame for nisjeradioer i storbyene vil by på utfordringer. Norsk
Lokalradioforbund ønsker at viktige nisjeradioer i storbyene, som for eksempel Radio LatinAmerika, skal kunne fortsette. Vår forståelse et at også Stortinget ønsker at slike nisjeradioer
skal ha livets rett. Vi har nylig foretatt en omfattende undersøkelse blant nisjeradioene.
Hovedtrekkene derfra er at disse allerede har svak og nedadgående økonomi. De baserer
driften på inntekter med lav grad av forutsigbarhet, og har på den måten en svært sårbar
økonomi. Et reklameforbud vil ha store negative konsekvenser for nisjeradioenes mulighet til
å skaffe seg alternative inntekter, og flere signaliserer at et slikt forbud vil medføre
reduksjon i drift eller nedleggelse. Vi håper derfor at komiteen legger inn en merknad der
dere ber departementet om å utarbeide et regelverk som bidrar til at slike nisjeradioer har
drivverdig økonomi, med mulighet for å kunne fortsette også etter 2021.
Forslag til merknad. Komiteen ber regjeringen om å utarbeide et regelverk for lokalradio
på FM slik at nisjeradioer i storbyene har drivverdig økonomi, også etter 2021.
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Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.
Medietilsynet foreslo i mai 2019 å styrke ordningen med tilskudd til lokale lyd- og
bildemedium. Medietilsynet anbefaler også at det kan gis driftsstøtte til
anleggskonsesjonærene som bygger ut DAB, samt støtte til dekning av leiekostnader. Det er
anbefalinger Norsk Lokalradioforbund støtter, men som dessverre ikke er fulgt opp i
statsbudsjettet for 2020. Tilskuddsordningen er viktig, blant annet for å sikre en god
overgang til digital lokalradio. Vi håper derfor at Medietilsynets anbefaling blir fulgt opp i
kommende år. Forøvrig avventer vi departementets arbeid med notifisering av denne
ordningen slik at tilskuddsbeløpene hver aktør ikke begrenses av dagens støttetak, og
dermed være mer i tråd med de reelle behov på området. Det er varslet at skal komme på
plass, men slik vi forstår så vil det ikke skje tidsnok til å få virkning i 2020, det er synd.
Norsk Lokalradioforbund følger nøye med på de endringer som er foreslått når det gjelder
mediestøtte og opprettelsen av et mediestøtteråd. Våre medlemmer er blant de aktørene i
medienorge som mottar svært lite offentlig støtte. Vi tror og håper det nye systemet i blir
mer plattformnøytralt slik at de redaktørstyrte mediene som Norsk Lokalradioforbund
representerer i større grad kan ha tilgang på viktige offentlige tilskudd på mediefeltet. Vi
imøteser derfor de varslede endringene som vil skje på mediestøtteområdet.
Fremtidig bruk av Riksblokk II.
Lokalradioene digitaliseres gjennom utbygging av sendernett i Lokalradioblokka, hvor det ble
tildelt anleggskonsesjoner for 37 lokale områder i 2016. Det pågår nå et arbeid med å
avklare fremtidig bruk av frekvensressursen Riksblokk II for DAB, det er en problemstilling
lokalradioene følger tett. At fremtidig bruk fortsatt er uavklart skaper usikkerhet rundt
utbyggingen av Lokalradioblokka. En av hovedutfordringene for å skape bærekraft i
digitaliseringen av lokalradioene er å sikre godt nok tilfang av lokalradioer i hver region til å
dele på kostnadene ved utbygging og drift. Norsk Lokalradioforbund stiller seg bak
Medietilsynet og NKOM som anbefaler at Riksblokk II i fremtiden skal kunne benyttes til
nasjonal kringkasting, og ikke kunne deles i lokale soner. Vi vil vise til rapporten Fremtidig
bruk av Riksblokk II, fra juni 2019
https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/_attachment/42524?_download=true&_ts=16b794e
39df, og Norsk Lokalradioforbunds høringsinnspill i den forbindelse:
https://medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/radio/innspill-til-riksblokk-ii-mai2019/norsk-lokalradioforbund.pdf
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