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Høringsinnspill til kap. 335 post 74 – tilskudd til lokale lyd og bildemedier,
Kultur- og likestillingsdepartementets statsbudsjett 2021.
Det er bra at Medietilsynets anbefaling om åpne for støtte til drift av DAB, samt å heve
støttetaket for aktørene i «Tilskudd til lokale lyd og bildemedier» følges opp i forbindelse
med statsbudsjettet for 2021. Notifiseringsprosessen har tatt lang tid og Norsk
Lokalradioforbund ser frem til at endringene nå blir godkjent av ESA og implementeres. Vi er
bekymret for følgene dersom prosessen ikke fullføres før kommende tildeling. Om
endringene skal få effekt er allikevel helt avhengig av om hvorvidt tilsvarende anbefaling fra
Medietilsynet om å øke rammen for tilskuddsordningen følges opp samtidig. For å være i
tråd med de justeringer Medietilsynet foreslår mener vi posten for 2021 må økes med 10
millioner kroner øremerket lokalradio. Behovet for støtte til transmisjonsleie blant aktørene
og investeringer i videre utbygging langt overgår rammen for ordningen. Vi foreslår følgende
merknad:
«Stortinget ber regjeringen om å øke post 74, kap 335 med 10 millioner kroner øremerket
lokalradio slik at endringer i ordningen kan virke i tråd med Medietilsynets anbefalinger»
Den offentlige støtten til redaksjonell virksomhet i lokalradio er marginal sammenliknet med
støtten som gis til andre medietyper. Dette har blitt svært tydelig i et år hvor medienes
annonseinntekter har falt kraftig som følge av korona-pandemien, noe som har rammet
lokalradioene ekstra hardt. 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. En stadig større del av støtten fra
«Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier» tilfaller også lokalaviser, som ytterligere reduserer
støtten til lokalradio. Videre er tilskuddene som gis i dag bundet opp til definerte
programproduksjoner, som ikke gir god støtte til dagsaktuelt journalistisk arbeid.
Kulturdepartementet har i høst hatt på høring endringer i tilskuddsordningen knyttet til
digitalisering og hevingen av støttetaket. Vi foreslår tilsvarende prosess for å bedre
innretningen på støtten som gis til redaksjonell virksomhet, og avgrense støtteordningen til
lokale kringkastere. På den måten kan ordningen blir en katalysator for mer og bedre
journalistisk arbeid i lokalradio i årene som kommer. Vi foreslår følgende merknad:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå tilskuddsordningen med sikte på bedre å legge til
rette for dagsaktuelt journalistisk arbeid i lokalradio»
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Vi vil benytte anledningen til å rette en takk til politikere og forvaltning for at det i sommer
kom på plass en støtteordning for medier som er rammet av inntektsbortfall som følge av
korona-krisen. Norsk Lokalradioforbund har ovenfor Medietilsynet og Kulturdepartementet
lagt frem ny dokumentasjon som viser viktigheten av at ordningen videreføres ut året, samt
forslag til å bedre innretningen.
Det er viktig at journalistikken, og spesielt journalistikk i lokalradio, får driftsvilkår som lar
aktørene overleve så lenge pandemikrisen varer. Lokalradio er fortsatt hardt rammet av
inntektsnedgang, og annonseinntektene ser ut til å fortsette å svikte i stor grad også inn i
2021. Det vil bli kritisk for lokalradioene som i liten grad tildeles tradisjonell pressestøtte.
Det er svært uheldig å måtte permittere ansatte og journalister så lenge krisen pågår.
Lokalradio er gratis for brukere og har dermed en viktig beredskapsfunksjon gjennom å klare
å nå frem til alle deler av samfunnet - dette ser vi i år spesielt tydelig for minoritetsradioene i
Oslo.
Vi ber om at komiteens medlemmer følger opp behovet for videre støtte.
Lokalradioene er en viktig del av det norske mediemangfoldet. Det synet er vi glad for at
Stortinget i større og større grad har anerkjent, blant annet ved legge plattformnøytralitet til
grunn for ny mediestøtte og gi lokalradio på FM, konsesjonsforlengelser til 2026. Disse
grepene er vi takknemlige for, og mener konsekvensene av dette må være at redaktørstyrte
lokalradioer i fremtiden må være støtteberettiget på lik linje med andre medietyper. Norsk
lokalradioforbund imøteser videre arbeid med plattformnøytralitet mellom de ulike
mediene, blant annet i forbindelse med ny lov om mediestøtte som Stortinget snart skal
behandle. Vi foreslår følgende merknad.
«Komiteen ber regjeringen sørge for at fremtidig mediestøtte i større grad gjøres
plattformnøytral slik at ulike medier kan konkurrere på like vilkår»
Om Norsk Lokalradioforbund: https://www.lokalradio.no/om-norsk-lokalradioforbund/
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