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1. INNLEDNING
I 2015 har myndighetene fattet vedtak som er avgjørende for norsk lokalradios fremtid.
Stortingsmeldingen som inneholdt kulturdepartementets konklusjon om hvilke kategorier av lokalradioer
som skal ha anledning til å fortsette på FM og hvilke lokalradioer som må følge samme regler for
teknologiskiftet som riksaktørene, kom i april. Meldingen inneholdt videre rammevilkår for
lokalradiosektoren i DAB-nettet og rammevilkår for den delen av lokalradiosektoren som fortsetter på FM.
Meldingen ble formelt vedtatt i Stortinget i juni etter en forutgående behandling i familie- og
kulturkomitéen. I forbindelse med digitalisering av lokalradio er også forskrift om tilskudd til
lokalkringkasting revidert.
Forbundets konklusjon er at Stortingsmeldingen dessverre ikke i særlig grad tok hensyn til kravene fra
Norsk Lokalradioforbund (NLR), og gikk lenger i slukking av FM-nettet enn det som var lagt opp til i
innstillingen fra Medietilsynet. Dette var overraskende. Slukkingen ble likevel ikke så omfattende for
lokalradio som de nasjonale aktørene opprinnelig hadde ønsket. Og det ble også slått fast at alle
lokalradioer utenfor de største byene skulle fortsette gratis på FM i 5 år til, etter at nåværende konsesjon
går ut.
I ny forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier blir halvparten av støtteordningens størrelse på 13,5
millioner avsatt til digitalisering av lokalradio. Forbundet mener det det er positivt at myndighetene
gjennom ordningen har tatt til orde for å yte investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio. Etter en
helhetsvurdering mener Norsk Lokalradioforbund likevel at den nye tilskuddsordningen ikke faller
fordelaktig ut for våre medlemmer eller forbundet som organisasjon. Bredere målgruppe,
plattformnøytralitet og implementering av digitalstøtteordning innenfor eksisterende tilskuddsrammer,
mer enn halverer lokalradios andel av støttestørrelsen. Verken forbundets eller medlemmenes
høringsinnspill ble hensyntatt i Kulturdepartementets endelige vedtak.
Det er NLRs oppfatning at det fortsatt er det knyttet bransjeusikkerhet til det forestående teknologiskiftet
og hvilke kriterier som skal foreligge for de stasjoner som skal få fortsette å sende på FM. Her er det
ventet en ny forskrift tidlig i 2016. Det er nå sendt på høring. Det er for mange lokalradioer også knyttet
betydelig usikkerhet til hvordan man skal finansiere deltakelse i en digital transformasjon.
Driften første halvår har vært i tråd med de oppgaver og den fremdrift som ble vedtatt på landsmøtet i
Haugesund i 2014. Det absolutte fokus i 2015 har vært å sørge for at lokalradio får levedyktige vilkår også
etter at de nasjonale kanalene skal forlate FM-båndet og at flest mulig lokalradioer får fortsette på FM.
Det er også tatt initiativ til og startet en prosess med reforhandling av gjeldende rammeavtaler med Tono
og Gramo. Det er styrets oppfatning at NLR som interesseorganisasjon har vært et viktig talerør for
bransjen 2015. Gjennomslagskraften har økt både i politisk sammenheng og ikke minst gjennom
synlighet i andre medier og organisasjonen er blitt profesjonalisert.
I følge en oversikt fra Medietilsynet var det 234 lokalradiokonsesjoner i Norge pr. 31.12.2015. Antall
medlemmer i NLR er 110, som er 11 færre enn ved forrige årsskifte.
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2. MEDIEPOLITISKE HOVEDSAKER
Norsk Lokalradioforbund ved styret og administrasjon har i 2015 drevet mediepolitikk på flere plan:

a) Stortingsmelding om rammevilkår for lokalradio i
samband med digitaliseringen av radiomediet
Arbeidet det første halvåret har i stor grad vært preget av å synliggjøre lokalradios synspunkter og
anbefalinger overfor politikere og rammesettere i forbindelse med beslutninger om fremtidige
rammevilkår for bransjen.

1) Høringsuttalelse om rammevilkår for lokalradio

Etter at Kulturdepartementet i oktober 2014 sendte ut sitt høringsnotat om rammevilkår for lokalradio i
forbindelse med digitaliseringen av radiomediet i Norge, startet styret i Norsk Lokalradioforbund arbeidet
med å utferdige en omfattende høringsuttalelse til departementet.
Hovedkonklusjonene og anbefalingen til departementet i utredningen var følgende:
•

Med forankring i stortingsmelding 8 (2010 – 2011) om digitalisering av radiomediet burde
Regjeringen av «forsiktighetsgrunner» utsette hele DAB prosjektet til 2019. Stortingets merknad om
samordning med Sverige og Danmark åpner for en utsettelse. DAB vil ikke ha et tilstrekkelig
markedsgrunnlag i 2017 til å erstatte FM. Spesielt er situasjonen for bilparken bekymringsfull.

•

Lokalradioforbundet ber om at departementet forlenger alle lokalradiolisenser med 7 år, slik at det
blir mulig å foreta en gradvis overgang til DAB. Dette gjelder naturligvis også nisjekonsesjonærene i
de store byene. En brå slukking vil bety slutten for de radioer det gjelder, og også en svekkelse av FMnettet for lokalradio utenfor byene.

•

Vi ber om at lokalradio får anledning til å utvikle de lokale markedene både redaksjonelt og
kommersielt, og at nasjonal kommersiell radio må konsentrere seg om de nasjonale markedene. Det
foreslås at markedsaktører med mer enn 1/3 av bransjens samlede inntekter, alternativt 1/3 av det
kommersielle lyttermarkedet, ikke kan være lokalradiokonsesjonær.

•

At de lokale DAB-konsesjonene lyses ut med en konsesjonsperiode fra 2017 og til 2031, og at Digital
Radio Norge (DRN) og Norkring ikke får anledning til å delta i auksjonen om de lokale blokkene. Det
må være lokalradio selv som får anleggskonsesjonene og står for utbyggingen.

•

At det utvikles støtteordninger for mindre lokalradioer og nisjeradioer, slik at de også kan få til en
overgang til DAB.

•

Lokalradioforbundet foreslår at frekvenser som frigis på FM-nettet i større grad kan bli tatt i bruk av
de gjenværende aktørene, og at nye aktører også kan slippe til slik at bransjen kan revitaliseres.
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I denne sammenheng ble det fra forbundets side utarbeidet spesielle vedlegg som gikk nærmere inn på
den tekniske kvaliteten ved de lokale nettene. Et omfattende notat som forbundet hadde laget til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet om frekvensproblematikken ble også vedlagt uttalelsen fra
Lokalradioforbundet som ble sendt inn 15. januar 2015.
Det er verdt å merke seg at nærmere 50 medlemsstasjoner i NLR deltok i høringen der
hovedsynspunktene var 5 – 7 års automatisk forlengelse av FM-konsesjonene og nei til FM-slukking også
i de store byene.
Stortingsmelding om «Rammevilkår for lokalradio i samband med digitalisering av radiomediet» ble lagt
frem fredag 17. april, samme dag som NLRs landskonferanse startet.

2) Politisk påvirkning, lobbyvirksomhet og representasjon
Representanter fra NLR hadde gjennom hele det første halvåret en rekke møter med forskjellige politikere
på Stortinget og spesielt etter at meldingen var lagt fram. Det viste seg at en rekke fremtredende
politikere ikke i tilstrekkelig grad hadde satt seg inn i forutsetningene for slukking av FM. Det var en rekke
misforståelser i forhold til at noen trodde at FM måtte slukkes fordi DAB skulle inn på FM frekvensen. Den
andre store misforståelsen var at mange trodde at staten subsidierte lokalradiostasjonenes drift av FM
nettet. Dette ble etter hvert oppklart, men erfaringen var at forbundet kom for sent på banen, og at alt for
mye av argumentasjonen i flerr åt hadde vært overlatt til de store aktørene.
NLRs styreleder ble i februar invitert til å delta på og innlede et seminar i Riksdagen i Sverige som skulle
gjennomgå DAB-situasjonen i Norden. Seminaret ble arrangert av Miljøpartiet De Grønne, men det deltok
også riksdagsrepresentanter fra de andre partiene. De Grønne har også Kulturministeren-posisjonen. Det
var sterkt skepsis til å slukke FM-nettet og den alminnelige oppfatning var at det var andre og mer
presserende mediespørsmål som burde prege dagsorden i Sverige. Det var derfor sannsynlig at hele DABspørsmålet ville bli lagt til side av den svenske regjeringen. Det skjedde også i slutten av juni da den
svenske regjeringen besluttet å legge DAB-prosjektet på is og den svenske Riksdagen har siden fulgt opp
og saken er lagt til side.
Styrets leder deltok også i et tilsvarende seminar i Danmark hvor representanter fra de største
kommersielle aktørene deltok sammen med representanter fra alle de politiske partiene. Også i Danmark
var det betydelig skepsis til å slukke FM-nettet.

3) Høring i kulturkomitéen

Den offisielle høringen i Stortinget om meldingen ble avholdt 20. mai. Her deltok en rekke representanter
fra forbundet og dets medlemmer. Både leder og nestleder i forbundet og andre representanter fra
bransjen hadde ordet i høringen. Styrets leder tok opp her om departementet hadde foretatt de
nødvendige EØS-avklaringer og han bad om at komiteen spurte departementet om akkurat dette.
Arbeiderpartiets fraksjon i Kulturkomiteen hadde noen dager senere en egen høring om meldingen siden
to av deres representanter ikke hadde vært til stede på den offisielle høringen. Også her deltok en rekke
av NLRs medlemmer.
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Før komiteen skulle avgi innstilling var det utbredt kontakt mellom NLR og flere av komiteens
medlemmer. Innstillingen fra komiteen bar preg av en noe større forståelse for lokalradios vilkår fra flere
partier enn det som kom til uttrykk i meldingen fra departementet. Hovedkonklusjonen ble likevel at
Høyre og Arbeiderpartiet fulgte departementets opplegg, men merknadene fra komiteen var noe mer
utfyllende. Spesielt gjaldt dette tunneladgangen for lokalradio. Hele komiteen med unntak av Høyre, var
enig i at lokalradio måtte ha samme adgang til tunellene både på FM og DAB som de nasjonale kanalene.
I stortingsdebatten som fant sted 16. juni ble det uttrykt tvil fra flere representanter om beslutningen om
slukking var riktig og det ble fra Sosialistisk Venstreparti sin side fremmet forslag om å utsette saken.
Den eneste endringen Stortinget gjorde i sitt endelige vedtak var at lokalradios slukking i de store byene
skulle koordineres med de nasjonale kanalene og at konsesjonene ikke skulle avvikles 1.januar 2017. Det
betyr i praksis at lokalradio slukkes til slutt i Oslo i desember 2017 dersom det ikke skulle skje endringer i
tidsplanen.

b) Prosjektkampanje for aksjon mot slukking av FMbåndet, «La FM Leve»
Styret i NLR vedtok høsten 2014 å bruke ekstraordinære midler til å iverksette en kampanje for fortsatt
bruk av FM-båndet til lokalradioformål. Bakgrunnen var at rikskringkasterne i lang tid hadde brukt store
ressurser på å informere om at FM-båndet skal stenges.
Kampanjen ble til i samarbeid med reklamebyrået Kitchen og med dette tok forbundet initiativet til en noe
bredere aksjon mot slukking av FM-nettet. Det ble startet opp en egen nettside, trykt opp plakater, sendt
brev til fremtredende politikere og det ble igangsatt forskjellige former for opplysningsarbeid for å gjøre
flere kjent med motargumentene. Først og fremst ble det laget egne radiospotter som ble sendt på
mange av de lokale stasjonene rundt om i Norge.
Aksjonen burde vært startet for flere år siden, men vi kom i gang i februar og tanken er å opprettholde
den delen av virksomheten som går på opplysningsarbeidet. Det blir viktig å få fram at de aller fleste
lokale stasjoner skal fortsette på FM. Kampanjens profil på Facebook er fremdeles aktiv og hadde ved
utgangen av 2015 over 5 400 følgere.

c) EØS-rettslige problemstillinger og påfølgende
klage til EFTAs overvåkingsorgan, ESA
Siden det ikke kom noen avklaring i Stortinget i forhold til om departementets håndtering hadde vært i
tråd med de EØS-rettslige sider, bestemte forbundet seg for å skrive et brev til departementet med en
rekke spørsmål angående dette. Brevet ble utformet av Advokatfirmaet ALT som har som spesialfelt de
EØS-rettslige sider. Brevet ble sendt den 15.september 2015. 4.desember samme år kom det et lengre
svar fra departementet, men som egentlig ikke svarte på de spørsmål NLR hadde stilt. NLR bestemte seg
derfor for å klage saken inn for ESA og avdelingen for det indre markedet. Det ble utformet en konkret
klage til denne avdelingen og et notat om statsstøtte og konkurransereglene som ble uformet som en
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bekymringsmelding. ESA har nå startet prosessen med å stille en rekke spørsmål til norske myndigheter
omkring FM-slukkingen.
NLR har vært bekymret for Statens Vegvesens håndtering av FM og DAB innstallering i tunellene. Da kan
virke som om SVV ikke har tatt hensyn til Stortingets anbefaling om at lokalradio skal likebehandles med
de nasjonale kanalene. Dette ble også nevnt i klagen til ESA, men forbundet har i første omgang forsøkt å
løse dette direkte med SVV, men det har bydd på store utfordringer.

e) Reforhandling av gjeldende rammeavtaler med
rettighetshaverne Tono og Gramo
Styret i NLR bad i september om nye forhandling av avtalene med Tono og Gramo. I november 2015 ble
det sendt en formell henvendelse og et økonomisk notat til rettighetshaverne Tono og Gramo med
forespørsel om reforhandling av gjeldende rammeavtaler for bransjens bruk av rettighetsbelagt musikk.
Bakgrunnen er innføring av ny digital bransjestandard, det faktum at nåværende avtale ikke har vært
gjenstand for vurdering siden 2002 og at fordi NLR mener kostnadene ved dagens vederlagsmodeller er
for høye sett i forhold til bransjens finansielle styrke.
Utgangspunktet for forhandlingene er redusere totalvederlaget for medlemmer av Norsk
Lokalradioforbund, gjennom en ny plattformnøytral vederlagsmodell basert på omsetning. Det har blitt
gjennomført flere møter mellom partene og det ble i januar 2016 oversendt et forslag til ny bransjeavtale
for lokalradio både til Tono og Gramo basert på den britiske modellen. Det er NLRs mening at en løsning
som baserer seg på en prosentandel av en offentlig innrapportert omsetning skaper et transparent og
lett-administrert system som også gir partene en lav barriere for utprøving av nye formater og
formatpakker.

f) Høring om forslag til endringer i Forskrift om
tilskudd til lokalkringkasting
Som en oppfølging til Stortingsmeldingen om rammevilkår for lokalradio i forbindelse med
digitaliseringen av radiomediet i Norge, utarbeidet Medietilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet
forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til lokalkringkasting. På grunn av den kommende
digitaliseringen av det riksdekkende radionettet, samt forslag om å gjøre tilskuddsordningen mer
plattformnøytral ble en revidert forskrift sendt ut på høring 19. november 2015.
Endringen innebærer i hovedsak at lokalradioer kan søke om tilskudd til digitalisering. Halvparten av
støtten på 13,5 millioner kroner til lokalkringkasting skulle øremerkes dette formålet. For å sikre
likebehandling åpnet departementet samtidig for støtte til alle nasjonale sammenslutninger av lyd- og
billedmedier. Forslaget medfører at ingen bestemte forbund lenger skal nevnes i forskriften. Norsk
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Lokalradioforbund har i de senere år mottatt om lag 2,2 millioner kroner i driftsstøtte fra disse
fondsmidlene. Noe som utgjør ca. 60 prosent av forbundets samlede årlige inntekter.
Det var anmerket i forslaget at prioriteringen av tilskudd til digitalisering medfører at driftsstøtten til
organisasjonene vil måtte reduseres på lik linje med de øvrige tilskuddskategoriene. Likeledes ble det vist
til at det settes et tilskuddstak for alle kategorier lik forordningen for bagatellmessig støtte.
Denne tillater at det offentlige støtter et foretak med til sammen 200.000 Euro fordelt over en periode på
tre regnskapsår. Ved maksimal tilskuddsbevilgning utgjør dette med dagens valutakurs i overkant av 1,9
millioner kroner. Dette tilsvarer en driftsstøtte på rundt 630 000 i året og en reduksjon på 72% i forhold til
dagens 2,2 millioner.
Høringsfristen var 8. januar 2016 og forbundet leverte et omfattende høringssvar, som kan oppsummeres
i følgende hovedpunkter:
•

Som et ledd i den digitale transformasjonen mediebransjen står overfor, mener Norsk
Lokalradioforbund at det er svært positivt at myndighetene gjennom forslaget tar til orde for å yte
investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio.

•

Etter en helhetsvurdering mener Norsk Lokalradioforbund at høringsutkastet til endringer i forskrift
om tilskudd til lokalkringkastingsformål ikke faller fordelaktig ut for våre medlemmer eller forbundet
som organisasjon. Forslaget om bredere målgruppe, plattformnøytralitet og implementering av
digitalstøtteordning innenfor eksisterende tilskuddsrammer, mer enn halverer lokalradios andel av
støttestørrelsen. Det er etter vår mening en dramatisk reduksjon for en bransje som opererer i et
stadig mer tilspisset konkurransebilde og som allerede befinner seg i en svak finansiell stilling.

•

Norsk Lokalradioforbund fraråder sterkt å benytte eksisterende tilskuddsordning for å finansiere
overgangen til digitale distribusjonsplattformer. Støtte til digitalisering av lokalradio må skje gjennom
en egen tilskuddsordning eller ved å tilføre eksisterende ordning friske midler. Norsk
lokalradioforbund mener teknologiskiftet vil utløse et investeringsbehov som er vesentlig større enn
estimatene nevnt i Stortingsmelding 24, ”Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av
radiomediet”, og at de økonomiske rammene avsatt i støtteordningen vil forsinke fremdriften.

•

Forbundet tar til orde for en mer teknologinøytral støtte og mener foreslått prioritet til områder der
det er begrenset kommersielt grunnlag for utbygging til, vil kunne forringe muligheten til utbygging i
enkelte byområder.

•

Det er urimelig at nye målgruppedefinisjoner og plattformnøytralitet åpner for at aviser og andre
medier får innpass i tilskudd for lokalkringkasting. Dette gjelder eksempelvis lokale mediehus der
web-tv og podcast er tilleggstjenester med økt utbredelse og voksende popularitet. Disse omfattes av
andre statlige tilskuddsordninger eksempelvis plattformnøytral pressestøtte og momsfritak. Det bør
etter forbundets mening defineres kriterier som utelukker søkere der audiovisuelle tjenester er
sekundæraktivitet.

•

Norsk Lokalradioforbund støtter forslaget om å endre forskriftsteksten slik andre landsdekkende
organisasjoner får innpass i støtteordningen. Organisasjonens støttestørrelse må beregnes ut fra
ÅRSMELDING 2015 FOR NORSK LOKALRADIOFORBUND

SIDE 7

gitte kriterier som antall medlemmer, eiermessig mangfold blant medlemmene, geografisk spredning
på medlemmene og organisasjonens aktivitetsnivå.
•

Norsk Lokalradioforbund advarer sterkt mot at rammevilkårene for bransjeforbundene reduseres
som foreslått. Et sterkt sekretariat som har rammer til å gi medlemmene forutsigbarhet, råd og
støttefunksjoner i alle spørsmål, herunder også digitalisering, er essensielt for bransjens framtid.
Forbundet tar til orde for at driftstøtten opprettholdes på dagens nivå eller økes. Dette for å unngå en
ytterligere desimering av norsk lokalradio.

•

Norsk Lokalradioforbund er av den oppfatning at Fagutvalget som er Medietilsynets rådgivende
organ for tilskuddsordningen bør bestå. To av utvalgets fem medlemmer bør utpekes fra de største
bransjeforbundene innen lokal-TV og lokalradio.

3. FONDSMIDLER FRA MEDIETILYNET
Midler til lokalkringkastingsformål ligger som tilskuddsmidler i Medietilsynets driftsbudsjett. På
statsbudsjettet for 2015 var det avsatt 13,5 millioner kroner til lokalkringkasting, inkludert driftsmidler til
forbundene.
Det ble fra forbundet omsøkt kroner 2,55 millioner i driftstilskudd fra Medietilsynet for 2015 og tildelt 2,2
millioner. Det ble også søkt om støtte til «Ekstraordinært informasjonsarbeid» i forbindelse med
opplysningsarbeidet for DAB. Denne søknaden ble ikke innvilget.
Det ble derimot innvilget kroner 135 000 til kompetansehevende tiltak og kroner 30 000 til Fagutvalgets
hederspris som ble utdelt på Midt-Norsk lokalradiokonferanse i november. Midlene i forbindelse med
kompetansehevende tiltak ble brukt til vellykket deltakelse for styret og administrasjon på Radiodays
Europe i Milano i mars og Radiodager i Oslo i september.
NLR har hatt Erik Fagernæs, som representant i Fagutvalget frem til 31. desember 2015.
Organisasjonssekretær Sigmund Holtskog har vært oppnevnt som personlig varamedlem.

4. RADIOLYTTING 2015
Den daglige lytteroppslutningen (snitt alle ukedager) er i 2015 11,4 % mot 12,7 % i 2014.*
Utviklingen av radiolytting:
2015

2014

2013

2012

2011

2010

11,4 %

12,7 %

14,3 %

13,9 %

14,1 %

14,7 %
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Totalt deltok 44 medlemsstasjoner (50 i 2014) i lytterundersøkelsen og danner grunnlaget for
lytterestimatet i tabellen sammen med de ikke navngitte i kategorien kalt «andre lokalradioer». Det
utarbeides en toppliste som offentliggjøres på lokalradio.no hvert kvartal. Dette gjøres samtidig med
distribusjon av lyttertall til deltagende stasjoner i lytterundersøkelsen, i samarbeid med bransjenettstedet,
Radionytt.no.
* TNS Gallup SN Radio 12/15

5. DIGITAL TEKNOLOGI
Hele den politiske prosessen om eventuell slukking av FM-nettet har vært det sentrale i første halvår.
Avklaringer rundt dette har vært viktig før man bestemmer seg for videre utbygging av lokal DAB. For
mange stasjoner er det spesielle utfordringer knyttet til dette både når det gjelder kostnader og
dekningsområder. Forbundet tar sikte på å øke opplysningsarbeidet på dette området og har andre halvår
avsatt noen ressurser til dette. Det er blant annet startet et prosjekt for å utarbeide veiledningsmateriell
og kompetansehevende tiltak i forhold til digitale plattformer. Forbundets tekniske utvalg har bistått
medlemsstasjoner med kostnadsberegninger for bruk av sendernett på DAB og også andre tekniske
spørsmål knyttet til analog og digital teknologi.
For en del stasjoner vil det ikke være aktuelt med overgang til DAB og det må her satses sterkere på web
løsninger.
Av forbundets 110 medlemmer er det 17 som sender regelmessig på DAB. 84 medlemmer har egne
løsninger for transmisjon over internett. Et medlem sender kun på DAB og internett.

Sendeplattformer:
FM

Internett

DAB

109 medlemmer

84 medlemmer

17 medlemmer

6. MEDLEMSSITUASJONEN
Antall medlemmer ved utgangen av 2015 var 110. Dette er en nedgang på 11 medlemsstasjoner
sammenlignet med året før. Fire konsesjonærer har nedlagt driften på grunn av økonomi, og Radio Prime
og NRJ er utmeldt med til sammen ni stasjoner. Tre konsesjonærer er utmeldt av andre grunner, mens
fem nye medlemsstasjoner er kommet til.
I medlemsmassen er det tre assosierte medlemmer. Alle typer stasjoner er representert, og antall
medlemmer omfatter litt over halvparten av konsesjonene som har regulær drift.
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Antallet lokalradiokonsesjonærer har ifølge statistikk fra Medietilsynet i samme periode sunket fra 238 til
234. Dette fordeler seg på 131 nisjeradioer, 73 allmenkonsesjoner og 30 24/7-konsesjoner.
Forbundet vil uttrykke bekymring både over et synkende antall lokalradiokonsesjonærer og
medlemsstasjoner. Tiltak for medlemsrekruttering ble igangsatt ved slutten av året.

7. LANDSKONFERANSEN 2015
Landskonferansen 2015 skulle i utgangspunktet vært arrangert i Bodø. Av praktiske grunner og i
forbindelse med fremleggelsen av stortingsmeldingen om lokalradio, ble arrangementet flyttet til Oslo.
Landskonferansen ble avviklet 17. – og 18. april på Grand Hotell og samlet nærmere 100 deltakere fra
hele landet. Disse representerte 39 medlemsstasjoner og dette er den største deltakelsen på
fagkonferanser i regi av forbundet på mange år.
Konferansen ble åpnet av kulturminister Torhild Widvey, som i sin innledning presenterte
stortingsmeldingen om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringen av radiomediet.
Som oppfølging ble det avviklet en politisk debatt der ulike partier redegjorde for deres synspunkter i
forhold til bransjens fremtidige rammevilkår. Utover dette hadde programkomiteen satt sammen et bredt
program av ulike temaer som bransjen er opptatt av. I tillegg til faglige oppdateringer ble det lagt vekt på
sosialt samvær for nettverksbygging og individuell kompetanseheving.
Det ble utbetalt kroner 42 608,- kroner i reisestøtte i forbindelse med landskonferansen.
Det ble ikke delt ut noen hederspriser fra Fagutvalget, da utvalget ikke var ferdige med sine innstillinger
på det tidspunktet konferansen ble avholdt.

8. LOKALRADIOPRISEN 2015
Lokalradioprisen 2015 gikk til tidligere generalsekretær Erik Fagernæs i Norsk Lokalradioforbund som
gikk av med pensjon 31. desember 2014.
I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Han har viet mesteparten av sitt voksne liv til radio. Ikke
nødvendigvis bak mikrofonen eller miksepulten, men som en premissleverandør og som lokalradioens
egen «advokat». Han er en språkmektig kommunikasjonsmester, og har han på sin forholdsvis stillferdige
måte markert seg med fyndige formuleringer, pussige historier og faste ordtak. De fleste vet hvem denne
mannen er, også fordi han har besøkt de aller fleste lokalradioene i Norge gjennom 27 år. Han har da
også en god kunnskap og oversikt over landets mangfold av radioer. Han har vært en samlende figur.
Mens vi har byttet ut forbundslederne våre, har han vært den røde tråden som alltid har vært der. Det er
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nesten slik at det har vært utenkelig med et forbund uten ham.»
Juryen avsluttet slik: «Ingen har betydd like mye for Norsk lokalradioforbund som denne mannen, og
derfor er det en glede å kunne dele ut Lokalradioprisen 2015 til vår tidligere generalsekretær i forbundet.»
Prisen ble delt ut under lokalradiokonferansen i Oslo og juryen bestod av Tore Mydland fra Radio Sør,
Jana Johnsen fra Radio Bardufoss og organisasjonssekretær Sigmund Holtskog fra administrasjonen

9. FORBUNDSSTYRET
Det har blitt avholdt fem styremøter i 2015 og det er blitt behandlet 41 saker. Utover ordinære styremøter,
har mye av kommunikasjonen mellom styremedlemmene foregått pr. telefon og e-post. Styret
representerer et mangfold av radiostasjoner, noe som er en styrke for organisasjonen.
Styret hadde i 2015 følgende sammensetning:
Verv

Representant

Medlemsstasjon

Styreleder

Svein Larsen

Radio Metro

Nestleder

Thor Magnar Thorsen

Radio 102

Styremedlem

Geir Friberg

Radio Grenland

Styremedlem

Kristoffer T. Ravneberg

Radio Nova

Styremedlem

Jana Johnsen

Radio Bardufoss

Styremedlem

Pål Lomeland

Radio Sør

1. varamedlem

Bjørn-Martin Brandett

SolørRadioen

2. varamedlem

Vidar Karlsen

Radio Kristiansund

3. varamedlem

Solveig Skår

Radio Nova

4. varamedlem

Rita Stavn

Radio Hallingdal

5. varamedlem

Vegard Sørhus

Studentradioen i Bergen
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10. FORBUNDET SOM HØRINGSINSTANS
Norsk Lokalradioforbund har avgitt tre høringsuttalelser i 2015, som alle er publisert på lokalradio.no
Kulturdepartementet
Høringsuttalelse om rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Høringsuttalelse om forslag til nytt auksjonsreglement for Lokalradioblokka
Medietilsynet
Høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkasting

11. FORBUNDSUTVALG OG KOMITÉER
Landsmøtet velger valgkomité, mens øvrige utvalg og komitéer oppnevnes av styret etter behov.
Ved årets utgang hadde forbundet følgende utvalg og komitéer:
Forhandlingsutvalget (FU):
Svein Larsen

Radio Metro

Rune Remøy

Radio Metro

Solveig Skår

Radio Nova

Med bistand fra administrasjonen
Teknisk utvalg (TU):
Eivind Engberg (leder)

Radio Metro

Bjørn-Martin Brandett

SolørRadioen

Jan Johnsen

Radio Bardufoss

Programkomité for landsmøtet 2016 (PK):
Thor Magnar Thorsen (leder)

Radio 102

Jana Johnsen

Radio Bardufoss
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Hanne Fjeldberg

Radio 3 Bodø

Pål Lomeland

NLR

Jury for lokalradioprisen 2016:
Erik Fagernæs
Jana Johnsen

Radio Bardufoss

Sigmund Holtskog

NLR

Valgkomité for landsmøtet 2016:
Terje Grønningen (Leder)

Radio 102

Heidi Røneid

Uavhengig

Rune Remøy

Radio Metro

Frode Bjorvand (1. vara)

Radio Loland

Solveig Heldal (2. vara)

Radio L

12. FYLKESLAG OG RADIOGRUPPERINGER
Det er få aktive fylkeslag med regulær drift. Trøndelag lokalradioforening arrangerte i november 2015
Midt-Norsk lokalradiokonferanse i Selbu med 43 deltakere fra hele landet. Fagutvalgsprisen for 2015 ble
delt ut under konferansen og prisen på 30 000 kroner gikk til programmet "Sita Sings The Blues",
produsert av radiOrakel.
Utover dette er fylkeslaget i Møre det mest aktive med regelmessige samlinger blant lagets fire
medlemmer. Blant konsesjonærene eksisterer det flere radiogrupperinger med varierende formål og
aktivitet. Ved årsskiftet var følgende grupper registrert:
Kristent Radioforum (Forum for kristne radioer og redaksjoner), Studentradioene i Norge (Forum for
studentradioer), Radio Riks (Forum for radioer og redaksjoner tilknyttet LO), Foreningen for etniske
minoritetsradioer (Forum for etniske og språklige minoritetsradioer) og Radiofellesskapet GodRadio.
Møre og Romsdal lokalradiolag og Kristent radioforum fikk begge innvilget kroner 10 000,- i driftstøtte for
2015 fra Norsk Lokalradioforbund
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13. SEKRETARIATET
Administrasjonen har i 2015 bestått av organisasjonssekretær Sigmund Holtskog i 100 prosent stilling og
Nini Raknes i 50 prosent stilling som sekretær med ansvar for økonomi og bilagshåndtering.
Holtskogs oppgaver som organisasjonssekretær er i hovedsak å ivareta informasjonsfunksjoner,
oppdatering av hjemmesider og ansvar for innsalg og oppfølging i Markedsgruppen for Radiodager.
Daglig leder Erik Fagernæs gikk av med pensjon ved utgangen av 2014 og ble midlertidig erstattet av
Svein Larsen som har fungert som arbeidende styreleder i en 50 prosent stilling.
Forbundet har første halvåret benyttet seg av forskjellige former for konsulenttjenester på nærmere
definerte områder på grunn av flere sykmeldinger fra de fast ansatte. Disse tjenestene har vært kjøpt inn i
forbindelse med årskonferansen, presse- og informasjonsvirksomheten og i forhold til andre definerte
områder. Dette har gjort at organisasjonen i denne perioden har fungert tilfredsstillende.
Rekrutteringsprosessen i forbindelse med ansettelse av ny daglig leder startet i august 2015. Det var 25
søkere til stillingen, og etter en intervjurunde med aktuelle kandidater falt valget på Pål Lomeland som ny
daglig leder for Norsk Lokalradioforbund. Det ble hentet inn ekstern bistand i forbindelse med
ansettelsesprosessen.
Lomeland startet i jobben i en 50 prosent stilling 1. november og begynner i full stilling 1. februar 2016.
Lomeland har sittet i forbundsstyret i fire år. Forbundets nye leder har hatt sitt virke i lokalradiobransjen
siden 1991 og kommer fra stillingen som daglig leder for Radio Sør i Kristiansand.

14. REPRESENTASJON
Norsk Lokalradioforbund har i 2015 vært representert i følgende råd, styrer, nemder og utvalg:
Fagutvalget i Medietilsynet

Erik Fagernæs med vara, Sigmund Holtskog

Styringsgruppen for lytterundersøkelsen

Rune Remøy

Styret i Foreningen Radiodager

Pål Lomeland

Styret i Norsk Presseforbund

Svein Larsen

Norsk Lokalradioforbund har i tillegg vært representert på en rekke fagkonferanser, herunder «Fremtidens
Radio» i København, RDS Forum i Berlin, Radiodays Europe i Milano, Radiodager i Oslo, Kristent
Radioforum i Bergen og Midt-Norsk lokalradiokonferanse i Selbu.
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15. PROSJEKTER
Radiodager og Prix Radio
Foreningen Radiodager er etablert som en frittstående, selvstendig enhet med NRK, P4, Bauer Media og
Norsk Lokalradioforbund som eiere. Foreningen arrangerer en årlig fagkonferanse med tilhørende
radioprisutdeling. Forbundet har flere faste oppgaver knyttet til avviklingen av arrangementet. Pål
Lomeland er NLRs representant i styret for Radiodager. Radiodager i Oslo 2015 var også i år en suksess
med god oppslutning fra lokalradioene. Flere fra styret i NLR deltok og styreleder deltok også i
paneldebatt. 148 bidrag fra 23 medlemsstasjoner ble påmeldt og vurdert via forbundets
juryeringsprosess. Flere av disse slapp gjennom nåløyet til hovedjuryen og fikk nominasjon til Prix Radio.
Av disse vant Røverradien pris for årets lokale/regionale sendeflate.
Leonardo-prosjektet
NLR søkte i 2013 om midler til et Leonardo-prosjekt i regi av EU. Prosjektet omhandler samordning av
tilbud for frivillige medarbeidere i ikke-kommersielle lokalradiostasjoner (community radio). Prosjektet ble
avsluttet i 2015 og resterende tilskudd ble godskrevet NLR ved prosjektavslutning.
Lytterundersøkelsen
Alle lokalradiotall kanaliseres gjennom NLR. Det er 45.000 intervjuer i året, noe som gir et sterkt
sammenligningsgrunnlag og gode tall for bransjen. Samtidig som avtalen er mer nøyaktig og rettferdig, er
den også kostnadskrevende, noe som har resultert i en mindre prisøkning på tjenesten til våre
medlemsstasjoner da prisøkningen fra foregående år fremdeles er gjeldende (KPI-justeres hvert år).
Det var i 2015 44 deltakende radioer i lytterundersøkelsen. Dette er noe mindre enn tidligere år. Avtalen
løp opprinnelig ut i 2015, men styringsgruppen for radioundersøkelsen (NLR, NRK, MTG og SBS) har
benyttet seg av opsjonen til å forlenge Cati-undersøkelsen med ytterligere ett år, det vil si ut 2016.
NLR bruker fortsatt TNS Gallup sin programvare, Supernova for å lage spesialtilpassede lytterrapporter
på forespørsel fra stasjonene. Stasjonene blir stadig flinkere til å benytte seg av tjenesten; Det leveres
månedlige spesialrapporter til faste abonnenter og de to gratisrapportene radioene har krav på i året
benyttes av flere, som igjen resulterer i videre pressedekning i diverse lokalaviser.
Beredskapsavtalen
I forbindelse med varslingsprøver i januar og september regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap («Viktig melding, lytt på radio»), ble det avholdt øvelse også for utvalgte lokalradioer. Øvelsen
omfattet i hovedsak videreformidling av NRK Dagsnytt under testen av Sivilforsvarets tyfoner.
Beredskapsavtalen ble inngått i 1994, reforhandlet i 2001-2002 og revidert i 2006. Endringene omfattet
kun en presisering av Telenors tjenester. Det er også foretatt små praktiske endringer ved inngåelse av
revidert utgave i 2012.
Avtalens formål er å regulere forholdet mellom partene i forbindelse med lokalradioenes
informasjonsvirksomhet under krise- eller katastrofesituasjoner i fredstid og ved sikkerhetspolitiske
kriser, beredskap og i krig. Det ble i 2012 foretatte regulering av avtaleverket til endelig utfall etter
konsesjonstildelingen, herunder utvelgelse av aktuelle medlemsstasjoner.
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16. SERVICEFUNKSJONER OG INFORMASJON
NLRs sekretariat og forbundsutvalg har overfor medlemmer bidratt som rådgivere innenfor de fleste
saksområder som personalsaker, styresaker, regnskap, jus, medieetikk og mye mer. Vårt tekniske utvalg
bistår medlemmene med spørsmål innen kringkastingsteknologi. NLR har bistått medlemsstasjoner med
kostnadsberegninger for bruk av sendernett på DAB og også andre tekniske spørsmål knyttet til analog
og digital teknologi. Det er Eivind Engberg, som leder av forbundets tekniske utvalg, som har stått i
spissen for dette arbeidet. Forbundet har merket en markant økning i antall medlemshenvendelser siste
halvår 2015. Mange av disse henvendelsene er knyttet til spørsmål om digital teknologi.
Informasjon til medlemmer og andre kanaliseres gjennom interne informasjonsskriv, egne hjemmesider
og regelmessige nyhetsbrev. Sistnevnte sendes til over 400 abonnenter som selv har bestilt tjenesten.
Alle medlemsstasjoner er tilknyttet NLR sin epostliste og mottar Lokalradioposten regelmessig. Denne
inneholder variert informasjon om alt fra kurs og konferanser til fremdrift i politisk virksomhet, og tilbud
om en rekke tjenester og henvisninger til hjemmesider. Begge disse informasjonskanalene bidrar til økt
trafikk på www.lokalradio.no. En egen journalist vært knyttet til tjenesten og har utarbeidet nye saker hver
dag. Forbundets hjemmeside ble mot slutten av 2015 oppgradert betydelig med nytt design, nye
funksjoner og en rekke nye medlemsressurser. Den er også tilpasset alle skjermstørrelser.
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 presseorganisasjonene tilknyttet
NP. Det ble i 2015 utstedt 82 pressekort mot 95 året før.

17. TILDELTE MIDLER FRA FAGUTVALGET
Det ble totalt søkt om midler til i alt 254 prosjekter fordelt på 73 søkere. 63 fra radio og ti fra TV. Av disse
ble det søkt om drifts- og investeringsstøtte fra i alt elleve etnisk-språklige minoritetsradioer.
Samlet søknadssum var på vel 27 millioner kroner. Medietilsynet har fordelt omlag 9,1 millioner kroner for
2015. Det er i tillegg gitt driftsstøtte til Norsk lokalradioforbund og Lokal-TV-grupperingen i
Mediebedriftenes Landsforening.
Tilskuddsordningen er ment å styrke lokalkringkastingen gjennom å støtte programproduksjon,
kompetansehevende tiltak, utviklingsprosjekter og støtte til drift av lokalradioer rettet mot etniske og
språklige minoriteter.
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18. ØKONOMI
INNTEKTER

2015

2014

2013

Kontingenter

806 822

893 255

968 805

Støtte Medietilsynet

2 287 546

2 324 753

2 297 520

Undervisning og andre inntekter

500 926

187 139

118 435

Finansinntekter (netto)

24 239

64 938

69 460

3 619 533

3 470 085

3 454 220

Lønn, honorarer, sosial kost adm. & styre

1 205 876

1 682 615

1 660 423

Kjøp av tjenester

319 025

171 663

187 800

Reise, diett og kilometergodtgjørelse

279 459

309 324

231 865

Utadrettet aktivitet inkludert tele og porto

1 091 850

225 266

256 302

Øvrig drift, inkludert avskrivninger og tap

946 833

1 204 771

1 015 811

3 843 043

3 593 639

3 352 201

199 727

123 554

102 017

UTGIFTER

ÅRSRESULTAT

Inntektene fra kontingenter ligger under budsjett grunnet utmeldinger. Tilskuddet fra Medietilsynet er
inkludert midler til Fagutvalgets hederspris og studiereise til Radiodays i Milano og Radiodager i Oslo.
Undervisning/konferanser ligger godt over budsjett grunnet inntekt fra landskonferansen. Salgsinntekter
ligger rett over budsjett og andre inntekter er godt over budsjett og er overskudd fra lytterundersøkelsen
Utgiftssiden har lønnskostnader godt under budsjett da det ikke ble tilsatt ny daglig leder før mot slutten
av driftsåret og på grunn av sykmeldinger i sekretariatet. Inventar/anskaffelser ligger over budsjett. Kjøp
av tjenester ligger noe over budsjett grunnet kjøp juridisk bistand i forbindelse med ESA-klage og
konsulenttjenester i forbindelse sykmeldinger på forbundskontoret.
Utgiftsøkning til Utadrettede aktiviteter skyldes i hovedsak ekstraordinære bevilgninger til
prosjaktkampanjen, «La FM Leve». Reisestøtte er under budsjett grunnet sentralt plassert
landskonferanse i Oslo. Bidrag til fylkeslagene er under budsjett grunnet færre innkomne søknader.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne
forutsetningen.
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19. STYRETS SLUTTORD
2015 har vært et avgjørende år for Norsk Lokalradio for mange premisser og rammebetingelser ble avklart –
eller er i ferd med og avklares. Endelig konklusjon på en del av prosessene vil komme i 2016. Først da vil vi
vite konkret hvilke rammebetingelser norsk lokalradio vil ha i de neste årene og om norsk lokalradio har en
fremtid.
Medielandskapet endrer seg og lokalradioen må endre seg med det. Det har lenge vært en tendens til at
Kulturdepartementet ikke helt har forstått vilkårene for å drive lokalradio og har vært lite villige til å lytte til
bransjen. Det er synd fordi det ikke primært har vært bevilgninger fra myndighetene som har vært det sentrale
spørsmålet, men mer rammebetingelser som ikke ville vært kostnadskrevende å gjennomføre. Forståelsen for
lokalradio har vært større i Medietilsynet enn i departementet. I skrivende stund kan det være signaler om at
forståelsen for lokalradios behov i noen sterkere grad vil bli tatt hensyn til også i departementet. 2016 vil vise
om dette er tilfelle.
Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for to begivenhetsrike år og håper på et godt samarbeid og
gode og konstruktive løsninger i årene som kommer.
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