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Høringsinnspill vedrørende forslag til endringer i forskrift 19. februar
2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier
Norsk Lokalradioforbund (NLR) viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 3. juni 2020
med høringsfrist 4. september 2020. Vi anser vårt høringssvar som rettidig inngitt og takker
samtidig for muligheten for å komme med innspill.
Flere av endringene som foreslås er riktige og viktige tiltak som kan bidra til en forsert
digitalisering av bransjen. Digitaliseringen av lokalradio kom sent i gang, og utbyggingstakten for
lokale DAB-anlegg har mange steder gått tregt. NLR er derfor svært tilfreds med at myndighetene
gjennom revidering av forskriften nå følger opp våre og Medietilsynets anbefalinger.
Våre kommentarer til de konkrete foreslåtte endringene er listet i kortform her, før vi redegjør
mer utfyllende for disse, og kommer med øvrige kommentarer og forslag nedenfor.
•
•
•

•
•

Vi støtter at digitalt driftstilskudd implementeres i ordningen.
Vi støtter at tilskuddstaket heves til 1,5 millioner kroner per år.
Vi er svært kritiske til at det foreslås å å opprettholde et støttetak for tilskuddskategorien for
nasjonale sammenslutninger tilsvarende dagens nivå. Dette vil være svært begrensende for NLRs
rolle i den pågående digitaliseringen. Vi foreslår at tilskuddstaket heves til 1,5 millioner kroner.
Vi støtter forslaget om å gjøre innretningen mer teknologinøytal.
Vi støtter de foreslåtte forslagene for hva som skal prioriteres i søknadene, men mener det må
presiseres at kriteriene er i uprioritert rekkefølge, slik at Fagutvalget sikres nødvendig
handlingsrom i behandlingen av søknader.

Innledning

NLR har hatt en svært aktiv rolle i digitaliseringen av lokalradio. Vi har gjennom flere år bistått
store deler av bransjen i overgangen til digitale teknologier og har skaffet seg en solid
erfaringsbasert innsikt for ulike problemstillinger. Vi mener derfor at vi har et godt og solid
referansegrunnlag når vi uttaler oss om foreslåtte endringer i tilskudd til lokale lyd- og
bildemedier.
NLR er svært positive til at man gjennom en revidert tilskuddsordning har tatt situasjonen for
lokalradio på alvor når det gjelder støtte til digitalisering av bransjen. Lokalradio står overfor
mange utfordringer når radiomediet digitaliseres, og det er uten tvil viktig med støtteordninger
som fungerer. De foreslåtte justeringene i forskriften adresserer løsninger for to problemstillinger
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som forbundet lenge har trukket frem som hemmere i digitaliseringsprosessen. Heving av
støttetaket og innføring av digital driftstøtte er viktige endringer som begge vil bidra til en forsert
digitaliseringsprosess og en større grad av forutsigbarhet.
Vi er samtidig veldig klare på at det parallelt med bevilgninger til investeringer må tilrettelegges
for at prosjektene faktisk kan realiseres og driftes fornuftig. Lokalradioene er helt avhengige av
dedikert teknisk assistanse, både i forhold til etablering av infrastruktur på DAB og andre digitale
plattformer, men også til vedlikehold og feilretting. Det har vært NLR som frem til nå har til har
stilt slik bistand til rådighet. Forslaget om å opprettholde støttetaket for nasjonale
sammenslutninger, vil sterkt påvirke vår mulighet til å fortsette å yte digitalrådgivning og teknisk
støtte til lokalradioene.

Driftstilskudd til digitalisering av lokalradio

NLR er svært fornøyd at digitalt driftstilskudd iverksettes i ordningen og har ingen merknader til
foreslått endringer.

Heving av tilskuddstaket.

Av fordelingsmessige hensyn ble det i 2016 innført et støttetak samsvarende med regelverket om
bagatellmessig støtte som innebærer at et foretak ikke kan motta mer enn 200 000 euro i støtte
over en treårsperiode. Denne begrensningen var i teorien ment å bidra til å spre tilskuddsmidlene
og på den måten unngå at en stor andel av midlene blir tildelt noen få aktører. I praksis virket
denne typen grensefastsettelse hemmende for bransjens konvertering til digital
kringkastingsteknologi.
Det er derfor gledelig at tilskuddstaket er foreslått hevet. Vi støtter at tilskuddstaket heves til 1,5
millioner kroner per år og har ellers ingen andre merknader til forslaget.

Endring i kriteriene for tilskudd til digitalisering

NLR støtter forslaget om å gjøre innretningen mer teknologinøytal. Den teknologiske utviklingen
går fort og presiseringene som foreslått vil bidra til å gjøre ordningen mer fremtidsrettet. Det vil
også bidra til at man unngår å diskriminere andre potensielle og fremtidige teknologier.
De foreslåtte kriteriene for hva som skal vektlegges i søknadsbehandlingen om digitale
driftstilskudd er viktige og riktige, sett fra vårt ståsted. Det fremgår dog ikke av forslaget hvorvidt
rekkefølgen (a til d) er prioritert. Behovet for driftstøtte innenfor hver prioriteringskategori vil
variere fra anlegg til anlegg. En anleggskonsesjonær for et senderanlegg med få leietakere vil ha
et vesentlig større behov for driftstøtte, enn for et anlegg, der det er mange aktører som deler på
driftskostnadene. Det er derfor viktig at man med forskriften ikke innskrenker Fagutvalgets
handlingsrom for å gjøre individuelle vurderinger.
For å unngå misforståelser omkring dette mener NLR at det i forskriften må presiseres at
kriteriene er i uprioritert rekkefølge.
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Tilskuddstak for den enkelte tilskuddsform

I høringsnotatet foreslår Kulturdepartementet å opprettholde et støttetak for
tilskuddskategorien for nasjonale sammenslutninger tilsvarende dagens nivå. Argumentet er
hensyn til likebehandling og muligheten til å spre tilskuddsmidlene mellom aktører innad i
kategorien.
Dersom forslaget blir en realitet vil dette sterkt begrense forbundets muligheter og handlingsrom
som interesseorganisasjon og ikke minst sette en stopper for vår rolle som lokomotivet for
digitaliseringen av lokalradio.
I denne sammenheng er det verdt å nevne at NLR er den samlende bransjeorganisasjonen for
norske lokalradiostasjoner. Vi har eksistert i snart 40 år og hele 80 prosent av
lokalradiokonsesjonærene som antas å være i drift, er medlemmer hos oss. Forbundet kan vise til
en svært positiv medlemsutvikling, blant annet som følge av høyt aktivitetsnivå, stor
gjennomslagskraft samt god kvalitet på serviceprodukt, medlemsaktiviteter og fagbistand.
Forbundet dokumenterer årlig bransjestatus og egen virksomhet gjennom omfattende rapporter.
Disse årsrapportene fungerer også som dokumentasjon for innvilget driftstilskudd. Foruten NLR
finnes det noen mindre sammenslutninger innad i bransjen som ivaretar spesielle interesser.
Eksempler på dette er Studentradioene i Norge og Kristen Radioforum.
Som forbund har NLR hatt en helt avgjørende posisjon i digitaliseringen av lokalradio.
Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet antas å ha god kjennskap til vår rolle og
betydning, men den er antakelig mindre kjent i departementet. Vi tillater vi oss derfor å
oppsummere i korte trekk hvilke utfordringer lokalradio møter når bransjen skal digitaliseres og
forbundets bidrag for å flytte lokalradio over på digitale plattformer.
Kort bakgrunn
Digitalisering av lokalradio handler ikke bare om implementering av og investering i en,
kostnadskrevende og svært kompleks digital distribusjonsstandard. Parallelt må lokalradioene
holde seg oppdatert på og realisere distribusjonsplattformer som følger den rivende utviklingen
innenfor teknologi og menneskers vaner i forhold til bruk av ulike mediekanaler. 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. I tillegg til dette må lokalradioenes lydkjede og studiofasiliteter bygges om og
digitaliseres.
Store deler av lokalradiobransjen mangler både kompetanse, ressurser og økonomi til å henge
med, i den digitale utviklingen. Det finnes i dag et svært begrenset antall uavhengige kapasiteter
med spesialferdigheter på bygge ut digitale radionett eller benytte digitale teknologier. Enda
færre er det som er villige til å stille sin kunnskap til rådighet for lokalradio.
Det har derfor vært et sterkt ønske fra bransjen selv at forbundet i tillegg til DAB-bistand også
skal bistå med kunnskap, tiltak og løsninger for transmisjon på andre digitale plattformer enn
DAB. Her må det påpekes at en del lokale radioer av ulike årsaker ikke vil være aktuelle for en
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overgang til DAB. Her arbeider NLR for å utvikle gode og kostnadseffektive løsninger for
transmisjon som radio over internett.
NLR har i to perioder på til sammen 2,5 år arbeidet med konkrete digitaliseringsprosjekter
herunder stilt teknisk bistand til rådighet for lokalradioene. Forbundet har finansiert
størsteparten av prosjektkostnadene, men har også mottatt noe støtte fra innovasjonsordningen.
Vi har i løpet av perioden bistått 70 ulike lokalradioer med over 350 små og store tekniske
oppdrag.
Utbyggingen av lokal DAB.
NLR har vært involvert med teknisk bistand i de fleste lokale DAB-anlegg som er satt i drift. Enten
med dedikert teknisk bistand eller fullverdig prosjektgjennomføring fra søknad til etablering.
Det er her verdt å nevne at det er betydelig krevende å bygge ut digitale nett, da det fordrer stor
og tidvis detaljert kunnskap i forhold til infrastruktur, tekniske løsninger og lokale forhold.
Utbyggingen av digitale lokalradionett basert på DAB er kompleks. Det må planlegges til ned
minste detalj for å sikre effektive og driftssikre nett, samt for å forhindre frekvensforstyrrelser
overfor andre aktører. Lokalradioene må selv håndtere alt fra innlosjering av utstyr til innkjøp,
samt planlegging og gjennomføring av utbyggingen. Det er også slik at alle DAB-anlegg må
forhåndsgodkjennes av forvaltningen slik at plassering og utbygging ikke ødelegger for allerede
etablerte DAB-nett. Dette øker kompetansekravet til lokalradioene og gjør dem avhengige av
sentral bistand.
NLRs bidrag har blant annet bestått i:
• Rådgivning ved utforming av søknader til digitaliseringsstøtte
• Planlegging av Dab-utbygging gjennom fysisk befaring
• Gjennomføring av dekningsberegninger, kartlegging av utstyrsbehov og innhenting av
prisoverslag
• Håndtering tekniske prosesser mot Telenor/Norkring
• Håndtering tekniske prosesser og søknader mot forvaltningen
• Bistand med bestillinger og gjennomføring av utbyggingen
• Bistand med IP baserte systemer for lyd
• Support, feilretting og vedlikehold av digitale nett
Gjennom NLR kan utbyggere forholde seg til en nøytral aktør som ikke forvalter noen interesser i
forbindelse med anskaffelse av nødvendig infrastruktur og tekniske systemer. Forbundet
koordinerer også utstyrsbestillinger, slik at utbyggere oppnår de beste betingelser fra
leverandører. NLR har også høstet mange erfaringer underveis i utbyggingen av lokal-DAB. Dette
bidrar til å sikre en utbygging av god kvalitet. Det er vår oppfatning at forvaltningen er tilfreds
med forbundets involvering og at dette sørger for optimale sendernett som utnytter ressursene
på en god måte og som holder seg innenfor de definerte vilkårene. Vi vil anta at en ryddig prosess
via forbundet også sparer forvaltningen for ressurser i saksbehandlingen.
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Support, vedlikehold og feilretting
Det er NLR som er kontaktpunkt og får henvendelser ved feil på DAB-anlegg eller signalmating. Vi
bistår anleggskonsesjonærene med feilsøking og feilretting, slik at anleggene kommer i drift igjen
snarest mulig. Det er et eskalerende antall henvendelser omkring dette.
Digitalisering på andre plattformer
NLR arbeider også for å utvikle og styrke lokalradioens posisjon på IP-baserte plattformer, slik at
bransjen kan opprettholde sin relevans i et stadig mer konkurranseutsatt underholdningsmarked.
Dette er et ukjent terreng for mange lokalradioer og det er et relativt uoversiktlig
leverandørmarked med mange tilbydere av ulike produkter og tjenester. NLRs oppgaver er og har
vært å:
•
•
•
•

Kartlegge hvilke teknologier som finnes og hvilke leverandører og tjenester som er mest
relevante for lokalradio. NLR eksplorerer ulike tjenester gjennom testing og validering av
kvalitet, egnethet og kostnad.
Sondere aktuelle samarbeidspartnere samt forhandle om gunstige samarbeidsavtaler på
vegne av bransjen.
Utvikle og etablere egne tjenester til bruk for lokalradioene
Bistå lokalradioene i forhold til digitalisering av lydkjede og studiofasiliteter

Konkrete prosjekter i regi av NLR
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Etablert samarbeide med Radioplayer Norge som sikrer lokalradioene innpass i tjenesten
på gunstige vilkår. NLR koordinerer samarbeidet og håndterer alle tekniske prosesser for å
implementere radioene i tjenesten.
Startet forhandlinger med nettradioportalen, TuneIn for å sørge for at lokalradioene får
tilgang til tjenesten på gode vilkår. Mange lokalradioer er i dag stengt ute fra å delta på
denne viktige plattformen.
Nye sikkerhetsvilkår knyttet til drift av nettradio og dertilhørende større kompetansekrav,
gjør at forbundet har investert i og stilt til rådighet en felles nettradiotjener til bruk for
medlemmene. Tjeneren håndterer alle samtidige påkoblinger og all datatrafikk til en
lokalradios nettradio.
Utviklet et digitalt ressurssenter med over 80 artikler som tar for seg råd og veiledning for
digital kringkasting, digitale plattformer og digitalt studio.
Laget løsninger for å etablere og håndtere lokalradioenes metadata på nettbaserte
portaler og applikasjoner.
Utviklet et digitalt rapporteringssystem for musikkrapportering til Tono/Gramo
Bistått flere radioer med fullverdig digitalisering av studio, herunder også realisering av
digitalstudio for flere mindre radiostasjoner
Kartlagt mulighet og programvare for å etablere løsning for hosting av Podcast
Kartlagt muligheten for å bistå lokalradioene med etablering av nettsider

Det er vår påstand at NLRs bidrag til fremdrift og progresjon i forhold til digitalisering av
lokalradio har vært vesentlig og avgjørende for at man i det hele tatt har kommet såpass langt
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som man har. I perioder har manglende tilgang på teknisk digitalkompetanse i bransjen vært et
betydelig problem og er en av hovedårsakene til at utbyggingen har bremset opp.
Forbundet har som mål å fortsette som premissleverandør av digitale tjenester for lokalradio. Vi
er veldig klare på at det med sammen med bevilgninger til investeringer og drift parallelt må
tilrettelegges for at prosjektene kan realiseres og driftes. Lokalradioene er fremover helt
avhengige av dedikert teknisk assistanse, både i forhold til etablering av infrastruktur, men også
til vedlikehold og feilretting. Her spiller NLR en nøkkelrolle.
Etter at nåværende digitaliseringsprosjekt utløper 31.12.2020, har forbundet ønske om ansette
en teknisk rådgiver på heltid for å ivareta den store etterspørselen etter digitale tjenester. Dette
vil fordre en økning i driftsstøtte eller sekundært, adgang til å søke prosjektmidler. NLR har ikke
anledning til finansiere dette tiltaket over et allerede begrenset driftsbudsjett. Derfor vil et
støttetak som foreslått, eliminere alle muligheter for at forbundet kan søke midler til viktige
prosjekter som kommer hele bransjen til gode, herunder fortsette å tilby dedikerte tekniske
tjenester til lokalradioene.
NLR mener at størrelsen på organisasjonen, antall medlemmer, eiermessige mangfold blant
medlemmene, vårt aktivitetsnivå og ikke minst vårt bidrag som tilrettelegger og rådgivningorgan i
forbindelse med digitaliseringen av lokalradio må vektlegges, når tilskuddets størrelse skal
fastsettes.
Vi foreslår at tilskuddstaket for nasjonale sammenslutninger settes til 1,5 millioner kroner per
år. Det gir Fagutvalget for tilskuddsordningen handlingsrom for å kunne å tildele ekstra
driftstøtte ved behov eller midler til tidsbestemte prosjekter også innenfor denne
søknadskategorien. Fagutvalget besitter bred kompetanse og hadde lang tradisjon for å klare å
sikre en rettferdig fordeling av midlene også før dagens ordning med støttetak ble innført i
2016.

Nye bestemmelser om kriterier for tildeling av tilskudd
NLR har ingen merknader til forslaget i punkt 3.5, slik det foreligger.

Andre innspill og betraktninger

NLR ønsker å anføre ytterligere synspunkter og innspill som etter vår vurdering er knyttet til
foreslåtte forskriftsendringer og som vi mener må vurderes i sammenheng med revidering av
tilskuddsordningen.

1. Tilskuddsordningens størrelse

Det heter seg innledningsvis at høringsnotatet og tilhørende endringsforslag følger opp
Medietilsynets femte hovedanbefaling i deres rapport om lokalradio som kom våren 2019.
Tilsynets foreslår der at tilskuddsordningen for lyd- og bildemedier utvides til å gjelde
driftstilskudd i tillegg til tilskudd til investeringer, at tilskuddstaket heves samt at den økonomiske
rammen må økes.
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Høringen adresserer løsninger for kun to av tilsynets anbefalinger. Det økonomiske perspektivet
berøres ikke. NLR er selvsagt klar over at med at dette er et budsjettspørsmål og at rammene for
mediestøtte avklares i andre fora. Vi vil likevel nok en gang påpeke og understreke at den
statlige rammen i tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier, er svært begrenset i
forhold til behovet.
Ordningen er ved flere anledninger utvidet i omfang, uten at det i særlig grad er tilført mer
økonomiske ressurser. I 2016 ble halvparten av tilskuddspotten øremerket digitalisering av
lokalradio. Endringen ble den gang finansiert ved å avsette betydelig mindre midler til
redaksjonelle produksjoner, kompetansehevning og utviklingstiltak. NLR er svært positive til at
det det foreslås å åpne for digital driftsstøtte og er på alle måter positiv til offentlige subsidier
som stimulerer til digitalisering av lokalradio. Vi mener likevel at det er svært uheldig og
hemmende for bransjes mulighet til utvikling, når dette finansieres gjennom omfordeling av
midlene og ytterligere kutt for de opprinnelige tilskuddskategoriene i lokalradioenes primære
støtteordning.
For å sette dette i kontekst, viser en undersøkelse gjennomført av NLR våren 2020 at av de fem
tilskuddsordningene som eksisterer for direkte mediestøtte til lokale medier, er bare to åpne for
lokalradio. I hovedsak kommer alle tilskuddene til lokalradio fra ordningen «tilskudd til lokale lydog bildemedier». I den nyopprettede innovasjonsstøtteordningen er det avis og især lokalavis
som prioriteres. Lokalavisene har for øvrig tilgang på de fleste offentlige mediestøtteordningene.
Undersøkelsen understøtter også at lokalradio (og lokal-tv), mottar svært lite offentlig tilskudd
sammenlignet med lokalavisene i landet. Av samlet tildelt direkte og indirekte statlig mediestøtte
til lokale medier i perioden fra 2016 til 2019, mottok lokalradio 4,9 %. Dette inkluderer også
tilskudd til digitalisering av lokalradio. 93,7 % tilfaller lokalavisene. Dersom man isolerer tilskudd
gitt til drift og redaksjonell produksjon fra alle de ulike ordningene har lokalradio mottatt 11,5
millioner, mens lokalavisene i femårs-perioden er tildelt 667 millioner.
NLR mener at rammene for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier må økes. Støtten til
programproduksjon, utviklingsprosjekter og kompetansehevende må justeres opp.
Driftstilskudd til radioer rettet mot språklige og etniske minoriteter må forsterkes. Videre er det
svært nødvendig og viktig at støtteordningen for digitalisering av lokalradiosektoren styrkes
ytterligere.

2. Heving av grenseterskelen for forskuddsbetaling av innvilget
investeringstilskudd

NLR er kjent med at flere anleggskonsesjonærer oppgir at prosedyren for utbetaling av tilskudd
fungerer som en bremsekloss for utbyggingen av digital infrastruktur. Dette forholdet omtales
også av Medietilsynet i deres FM-rapport.
Det er nedfelt i forskriftens §13, annet ledd at investeringstilskudd skal utbetales i to rater, der
siste rate først utbetales når prosjektet er realisert og revisorgodkjent rapport er innlevert og
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godkjent. Ratenes størrelse er ikke forskriftsfestet, men praksisen fra Medietilsynet har vært å
dele ratene i to like deler, der 50 prosent av innvilget tilskudd utbetales ved oppstart av
prosjektet.
Øvrige halvdel må den enkelte utbygger forskuttere selv. Dette kan dreie seg om et ikke
ubetydelig beløp for anleggskonsesjonærer, som ikke har økonomiske reserver eller mangler
likvide midler. Konsekvensen av denne måten å organisere utbetalingen på, er at
prosjektsøknader må nedskaleres for å tilpasses utbyggers økonomi, eller at tildelte
prosjektmidler blir stående ubenyttet på grunn av manglende egenfinansiering. Dette medfører
at realisering av DAB-anlegg forsinkes unødig.
NLR mener at derfor at forskuddsutbetalingen for investeringstilskudd over 200 000 kroner må
økes til 75 prosent og at dette enten forskriftsfestes eller at Medietilsynet gis handlingsrom for
å endre dagens praksis.
I § 14, tredje ledd, heter det at for tilskudd over 200 000 skal alltid økonomien i prosjektene
godkjennes av revisor. Dermed ligger det det allerede innebygd i forskriften en mekanisme som
skal forhindre misbruk og en endring som skissert, har etter vår mening ingen regulatoriske
konsekvenser.

3. Endring av målgruppedefinisjonen

Norsk Lokalradioforbund ser med bekymring på at stadig flere trykte medier søker om og mottar
støtte fra tilskuddsordningen som er forbeholdt lokale lyd- og bildemedier.
Undersøkelser gjennomført av forbundet viser at ni lokalaviser i 2019 til sammen mottok drøye
1,3 millioner kroner i prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner. Det utgjør 21 prosent av
den samlede tildelingen i denne søknadskategorien. Til sammenligning delte 39 lokale
radiostasjoner på 2,1 millioner kroner (36 %) fra den samme potten. Slike tildelinger har eskalert i
omfang siden 2016 og det tildeles tilskudd til aviser i stadig større grad og i flere ulike
søknadskategorier.
Støtteordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. §2, bokstavene a
til d angir i klartekst hvem som er berettiget til støtte etter forskriften. Avisene omgår
målgruppedefinisjonene ved å registrere seg som kringkastere. NLR mener derfor at det snarest
mulig må defineres vilkår i forskriften eller registreringsordningen som utelukker søkere hvor
audiovisuelle tjenester er å anse som en sekundæraktivitet. Etter vår mening er det urimelig at
en slik omgåelse av målgruppedefinisjoner åpner for at aviser og andre medier får innpass i
tilskudd for lokalkringkasting. Dette gjelder eksempelvis lokale og regionale mediehus der web-tv
og podcast er tilleggstjenester med økt utbredelse og voksende popularitet. I motsetning til
lokalradio og lokal-tv omfattes avisene av en lang rekke andre statlige tilskuddsordninger
eksempelvis plattformnøytralt produksjonstilskudd, innovasjonsstilskudd og momsfritak. Det er i
den senere tid også iverksatt en rekke nye offentlige stimuleringstiltak for å sikre mangfoldet av
lokalaviser.
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Med bakgrunn i at støttestørrelsen avsatt til redaksjonelle formål, prosjektutvikling og
kompetansehevende tiltak blitt redusert. Det er derfor viktig for NLR å verne om ordningens
intensjon. Etter vår mening vil det være vanskelig å etterleve tilskuddsordningens målsetting om
å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og styrking av lokalradios demokratiske funksjon i
samfunnet, dersom man samtidig innskrenker muligheten for å få støtte.
Vi foreslår derfor følgende endring av forskriftens §2 bokstav b: (Vårt tillegg er understreket)
Registrerte kringkastere i henhold til kringkastingsloven §2-1 tredje ledd som hovedsakelig
tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum, og hvor leveranse av audiovisuelle tjenester er å
anse som primæraktivitet.

Om Norsk lokalradioforbund

NLR organiserer 128 lokalradiokonsesjonærer over hele landet, som samlet innehar 254
konsesjoner på FM og DAB. NLR representerer over 80% av bransjen. Våre medlemsstasjoner er
av ulik størrelse og med ulike formålsparagrafer, både kommersielle og ideelle, herunder livssynsog minoritetsradioer. Lokalradioene er en viktig del av det norske mediemangfoldet, og bidrar til
ytringsfrihet og demokrati.
Kristiansand 03.09.2020

Med vennlig hilsen
for Norsk Lokalradioforbund

Aslak Sommerfelt Skretting
Styreleder

NORSK
LOKALRADIOFORBUND
ORG. NR. 961 128 641

MEDLEM AV NORSK PRESSEFORBUND

Pål Lomeland
Daglig leder

TOLLBODGATEN 2

+ 47 22 40 27 20

POST@LOKALRADIO.NO

4611 KRISTIANSAND

+47 97 18 68 49

WWW.LOKALRADIO.NO

