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STYRELEDERS INNLEDNING

Hovedoppgaven for Norsk Lokalradioforbund i 2016 har vært å arbeide for
best mulig rammebetingelser for lokalradio. Det viktigste har vært å få
utstedt nye lisenser til de aller fleste lokalradioer på FM foreløpig fram til
2022. Videre å sørge for at lokalradio blir lagt inn i tunnelene på DAB og
deretter at lokalradio der det er mulig skal inn i tunnelene på FM. Arbeide
for å få størst mulig støtte til digitalisering av lokalradio. Et viktig punkt har
også vært å sørge for at informasjonen om at lokalradio ikke slukker når
fram til publikum.
På de fleste av disse viktige områdene er det oppnådd
betydelige resultater, men vi er ikke mål. Det gjenstår
fortsatt en god del arbeid som må avsluttes i løpet av
2017.
Det er nok riktig å si at den politiske forståelsen og
kunnskapen om lokalradios rammebetingelser har økt
betydelig. Det gjelder først og fremst i Stortinget, men
ikke i departementet. For byråkratiet i departementet
har hele den nasjonale slukkingen av FM blitt et
prestisjeprosjekt hvor departementet har spilt en alt for
aktiv rolle. Det er en oppfatning som deles av sentrale
stortingsrepresentanter. Derfor ble det også på slutten
av fjoråret en ekstra runde i Stortinget hvor flere tok til
orde for å utsette hele prosjektet, og hvor mange også
var i tvil om skiftet for de nasjonale kanalene var godt
nok forberedt. Også etter NLRs oppfatning var det da for
sent å utsette skiftet, og det ble da heller ikke fattet et
utsettelsesvedtak.
NLR har dessverre ikke fått særlig gjennomslag i
departementet for sine synspunkter, og måtte derfor på
slutten av 2015 sende en formell klage til ESA som gjaldt
slukkeprosessen av FM. Dette har medført at
departementet på noen områder har opptrådt mer
forsiktig enn de gjorde før klagen ble sendt inn. Blant
annet har de slått fast at lokalradio skal fortsette på FM
fram til 2022, og at det ikke er tatt noe standpunkt til
hva som skal skje etter denne dato. Dette hadde ikke
skjedd uten en klage. Forbundets klage til ESA er fortsatt
til behandling.
På ett spesielt område har departementet valgt å
angripe forbundet. Det gjelder nivået på støtten til
forbundet som er blitt redusert med 70 %. i 2016 i

forhold til 2015. Det er vanskelig å se dette som noe
annet enn en ren hevnaksjon fra departementets side
på grunn av forbundets ESA-klage. Til tross for kraftig
reduserte bevilgninger har forbundet med små
ressurser opprettholdt en stor aktivitet både på det
mediepolitiske og organisasjonsmessige felt.
Hovedkontoret er flyttet til Kristiansand både av
praktiske og økonomiske grunner. Dette har egentlig
ikke bydd på spesielle utfordringer.
Et annet område hvor forbundet har brukt mye tid og
krefter er i forhandlingene med Tono og Gramo. Alle
forbundets medlemmer har levert fullmakt til forbundet
slik at forbundet forhandler på vegne av alle sine
medlemmer. Det er ventet et forhandlingsresultat i
første delen av 2017 for inneværende år og neste år
som vil redusere rettighetsbetalingen.
Med unntak av det noe spente forholdet til
departementet har NLR et greit og ryddig
samarbeidsforhold til andre organer og institusjoner.
Det gjelder blant annet Medietilsynet og Nkom. I det
kommende året vil NLR ta et initiativ for å få det bedre
samarbeidsklima med departementet i og med at den
nasjonale slukkingen da er avsluttet, men skal dette
lykkes må departementet også vise noe større forståelse
for lokalradios rammevilkår enn det som har vært
tilfellet til nå.

Svein Larsen
styreleder, Norsk Lokalradioforbund
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2

ORGANISASJONEN
2.1 OM NORSK LOKALRADIOFORBUND

Norsk Lokalradioforbund (NLR), er landets største
medlemsbaserte interesseorganisasjon for
lokalradiostasjoner. Helt siden lokalradioens inntog i den
norske mediefloraen i 1982, har forbundet fra arbeidet
for å sikre bransjen gode og stabile rammebetingelser.
NLR organiserte i 2016 totalt 110
lokalradiokonsesjonærer over hele Norge, som til
sammen representerer 122 konsesjoner.
Organisasjonens hovedkontor ligger i Kristiansand.
Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og
fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige
sammenhenger, herunder representere i forhold til
lovgivende myndighet, forhandle om og inngå
bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til
nødvendige tjenester og kompetanse.
Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter,
landsmøtevedtak og handlingsplaner. Landsmøtet er
organisasjonens øverste myndighet.

2.2 ØKONOMI

NLR er en ideell organisasjon med to
hovedinntektskilder. Det er driftstilskudd fra staten som
frem til 2016 utgjorde 70 prosent av inntektene og
medlemskontingent. En omlegging av den statlige
tilskuddsordningen fra 2016 har medført dramatiske
kutt i offentlig støtte til NLR.
Driftsstøtten er fra inneværende år redusert med over
60 prosent. Sammen med nærmere 20 prosent
reduksjon i kontingentinntekter de tre siste årene, har
dette medført en radikal endring i driftsforutsetningene
og en svært vanskelig økonomisk situasjon.
Forbundsstyret og administrasjonen har gjennom 2016
hatt stort fokus på kostnadsbesparende tiltak for å
tilpasse organisasjonen til forventede inntekter.

på kostnadskontroll.
NLRs driftsregnskap viser for 2016 et underskudd på
kroner 403 316 mot et budsjettert resultat på minus
kroner 360 000. Dette gjør at forbundets egenkapital
ved årsskiftet er kroner 1 817 358. De totale
driftsutgiftene er redusert med over 30 prosent
sammenlignet med året før, mens inntektene foruten
tilskudd og kontingent er økt med nesten 50 prosent.
Etter styrets mening gir det fremlagte
resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter
fyllestgjørende informasjon om forbundets drift og
stilling pr. 31. desember 2016.
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for
fortsatt drift av forbundet til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet.

2.3 FORBUNDSSTYRETS ARBEID

Forbundsstyrets plattform reguleres av nedfelte
vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplaner.
På overordnet plan har hovedoppgavene vært å bedre
lokalradioenes organisatoriske og økonomiske
rammevilkår, organisasjonsutvikling, forbedret
medlemsservice samt tiltak for å øke lokalradioenes
anseelse og markedsandeler.
Det har blitt avholdt fem styremøter i 2016 og det er
blitt behandlet 54 saker.
Utover ordinære styremøter, har mye av
kommunikasjonen mellom styremedlemmene foregått
pr. telefon og e-post.

Rent konkret er det i løpet av året iverksatt en rekke
prosesser for å sikre positiv drift fra 2017. Dette har
blant annet skjedd gjennom nedbemanning, oppsigelser
og reforhandling av avtaler samt et generelt sterkt fokus
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2.4 FORBUNDSTYRETS SAMMENSETNING

Styret i NLR består av fem menn og en kvinne. Styret representerer et mangfold av radiostasjoner med stor geografisk
spredning, noe som anses som en styrke for organisasjonen. Vidar Karlsen valgte å fratre i styret sent i 2016 på grunn av
ny jobb utenfor lokalradiobransjen. Stein Helge Nilsen fra Radio Lyngdal rykker opp fra 1. varaplass til fast
styrerepresentasjon. Øvrige varamedlemmer rykker likeledes frem en posisjon.

SVEIN LARSEN
Styreleder
Radio Metro

THOR MAGNAR THORSEN
Nestleder
Radio 102

GEIR STEINER FRIBERG
Styremedlem
Radio Grenland

BJØRN-MARTIN BRANDETT
Styremedlem
HedmarksRadioene

JANA KATARINA JOHNSEN
Styremedlem
Radio Bardufoss

VIDAR KARLSEN
Styremedlem
KSU247

1. varamedlem

Stein Helge Nilsen

Radio Lyngdal

2. varamedlem

Rita Stavn

Radio Hallingdal

3. varamedlem

Erik Thorsen

Radio Nova

4. varamedlem

Warsan Adam

RadiOrakel

5. varamedlem

Ted Ivar Paulsen

Radio Bø
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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 utvalg og komitéer:

FORHANDLINGSUTVALGET (FU) 2016 - 2018
Leder

Svein Larsen

Radio Metro

Medlem

Rune Remøy

Radio Metro

Medlem

Jana Johnsen

Radio Bardufoss
Med bistand fra administrasjonen

TEKNISK UTVALG (TU) 2016 - 2018
Leder

Bjørn-Martin Brandett

HedmarksRadioene

Medlem

Eivind Engberg

Radio Metro / NLR

Medlem

Vidar Karlsen

KSU247
Med bistand fra administrasjonen

PROGRAMKOMITEEN (PK) 2017
Leder

Thor Magnar Thorsen

Radio 102

Medlem

Aslak S. Skretting

Radio Sandnes

Medlem

Geir Steiner Friberg

Radio Grenland
Med bistand fra administrasjonen

JURY FOR LOKALRADIOPRISEN 2017
Medlem

Pål Lomeland

NLR

Medlem

Aslak S. Skretting

Radio Sandnes

VALGKOMITÉ FOR LANDSMØTET 2018
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 Bodø i 2016.
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2.6 FORBUNDSSEKRETARIATET
Forbundssekretariatet bestod frem til august
2016 av tre ansatte som til sammen utgjorde
2,5 årsverk i stillingene som daglig leder,
organisasjonssekretær og økonomisekretær. I
lys av vedtatte endringer i årlige tilskudd har
forbundet måttet nedbemanne organisasjonen
med 1,5 årsverk, slik at den i dag bare består av
en daglig leder i full stilling.
For å styrke organisasjonen i forhold til å
ivareta et sterkt økende antall forespørsler fra
medlemmene om teknisk bistand, har
forbundet sett seg forpliktet til å ansette en
teknisk rådgiver i en midlertidig 100%
prosjektstilling. Denne skal yte faglig teknisk ekspertise
til alle medlemmer av NLR. Prosjektet ble igangsatt 1.
august 2016 ved at Eivind Engberg ble tildelt stillingen
som i første omgang har en varighet på 6 måneder.
Stillingen skal som utgangspunkt være
selvfinansierende.
NLRs sekretariat har ovenfor medlemmer bidratt med
veiledning innenfor fagområder som arbeidsmiljø,
økonomi, jus, regeltolkninger, medieetikk,
lytteranalyser, søknadsskriving og mye mer.
Administrasjonen ivaretar også merkantile og
administrative oppgaver som kartlegging og
dokumentasjon av bransjen, utarbeidelse av
handlingsplaner, oppfølging av saksdokumenter,
korrespondanse med offentlige etater, lønnsregistrering
og - kjøring, fakturering, betalingsoppfølging samt
diverse annet administrativt arbeid. Styret og
administrasjonen finner det fortsatt formålstjenlig å
kjøpe nødvendige tjenester etter behov, herunder en
del regnskapsteknisk relaterte oppgaver og juridisk
rådgivning.
Forbundsstyret er mer direkte engasjert i mange saker
enn tidligere år, og representerer enn viss avlastning for
administrasjonen. Særlig skjer det gjennom utstrakt
bruk av utvalg, som alltid ledes av et styremedlem.
Leieforholdet for NLRs lokaler i Skippergaten 14 i Oslo
ble sagt opp i 2016, effektivt fra 01.05.2017.
Forbundskontoret er flyttet til mindre og mer
kostnadseffektive lokaler i Kristiansand.
Arbeidsmiljøet i sekretariatet anses som
tilfredsstillende, og virksomheten i NLR forurenser ikke
det ytre miljø.

Før radiolederdebatten på Radiodager 2016
Foto: Lasse Mørkhagen

2.7 REPRESENTASJON

Norsk Lokalradioforbund har i 2016 vært representert i
styringsgruppen for lytterundersøkelsen, ved medlem i
forhandlingsutvalget, Rune Remøy. Daglig leder Pål
Lomeland sitter i styret for Foreningen Radiodager,
mens styreleder Svein Larsen er innvalgt som
styremedlem i Norsk Presseforbund.
Forbundet har i tillegg vært representert på en rekke
fagkonferanser, herunder IBC Expo i Amsterdam,
Radiodager i Oslo, Mediedager i Bergen og Midt-Norsk
lokalradiokonferanse i Røros.

2.8 FYLKESLAG OG GRUPPERINGER

Det er få aktive fylkeslag med regulær drift. Trøndelag
lokalradioforening arrangerte i oktober 2016 Midt-Norsk
lokalradiokonferanse i Røros. Konferansen som ble
arrangert for 24. gang samlet omkring 25 deltakere fra
norsk lokalradiobransje. Utover dette er det ingen eller
kun sporadisk aktivitet i de få lokallagene som fremdeles
eksisterer.
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.
Det ble ikke utbetalt driftstøtte til noen fylkeslag eller
grupperinger for 2016 fra Norsk Lokalradioforbund.
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MEDLEMS- OG BRANSJESTATUS

NLR – MEDLEMMER

110
NYE: 8

3.1 MEDLEMSSTATUS

NLR hadde pr. 31. desember 2016 totalt 110 medlemmer, som til sammen
representerer 122 lokalradiokonsesjoner. Dette gjør at NLR for første gang
på flere år har en positiv netto tilvekst av medlemsstasjoner. Antall
medlemmer omfatter litt over halvparten av konsesjonene som har regulær
drift. Av medlemmene er det to som har assosiert medlemskap.
Medlemsmassen viser for øvrig stor geografisk spredning med
representanter i alle landets 19 fylker. Våre medlemsstasjoner er av ulik
størrelse og opererer med forskjellige formålsparagrafer både i det ideelle og
det kommersielle landskapet. Medlemmene tilfører det norske
medielandskapet stor grad av lokal tilstedeværelse og utgjør et vesentlig
bidrag til et allsidig redaksjonelt- og eiermessig mangfold.
Blant medlemmene er det kun fem grupperinger som har eiermajoritet i mer
enn en medlemsstasjon. NLR organiserer dermed totalt 92 ulike norskeide
virksomheter, der selskapsformene aksjeselskap og samvirkeforetak er de
dominerende. Hovedvekten av medlemmene innehar nisje- eller
allmennkonsesjon. Av forbundets 110 medlemmer er det 23 som sender
regelmessig på DAB. 90 medlemmer har egne løsninger for transmisjon over
internett. To medlemmer sender kun på DAB og internett, mens ytterligere
to sender bare som Podcast eller over internett.
Konsesjonærer som ikke er medlemmer hos oss, er i det vesentlige mindre
organisasjonsradioer samt en rekke konsesjonærer som bare er sporadisk
aktive.

PR. 31.12.2016

+3
UT: 5

MEDLEMSTILGANG 2016
NB Radio Arendal
Radio Sør Lillesand
Radio KSU 247
Radio Nord-Salten
TV Haugaland
NV Radio
Radio Trondheim
Misjonsradioen Sandefjord
MEDLEMSAVGANG 2016
Radio P5 Arendal (Nedlagt)
Radio Tamil Bergen (Nedlagt)
Radio Frekvens (Utmeldt)
Radio 4 Harstad (Nedlagt)
Metro Trondheim (Nedlagt)

ÅRSMELDING 2016
NORSK LOKALRADIOFORBUND

8

BRANSJESTATISTIKK
PR. 31.12.2016

Lokalradio i Norge 1988 til 2016
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BRANSJESTATISTIKK
PR. 31.12.2016

Konsesjonstyper fordelt på medlemmene
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3.2 BRANSJESTATUS

Antall lokalradiokonsesjoner er redusert
betraktelig siden begynnelsen av den første
ordinære konsesjonsperioden i 1988 og
frem til i dag. I denne sammenheng er det
betimelig å bemerke at tallet på
lokalradiokonsesjonærer viser en
tilbakegang på 52 prosent siden bransjens
introduksjon på slutten av 80-tallet.
REDUKSJON I ANTALL KONSESJONÆRER
I følge Medietilsynet var det ved utgangen
av 2015 234 aktive lokalradiokonsesjoner i
Norge. I løpet av 2016 har antall
konsesjonærer blitt ytterligere redusert
med 31. Frafallet inneværende år skyldes i
hovedsak finansielle utfordringer som ender i
avvikling eller konkurs.
Til sammenligning ble det bare 16 færre FMkonsesjonærer totalt sett i femårs-perioden fra
2010 til 2015. I tillegg var ni konsesjonærer ved
utgangen av året registrert med midlertidig
opphold i sendingene, såkalt «sendepause».
Mediebransjen i Norge under stort press. Fallende
inntekter har medført at mange medieselskaper nå
gjennomfører pinefulle kutt og nedbemanninger for å
møte en uviss fremtid. Lokalradio er ikke noe unntak i
denne sammenhengen, hvor både kommersielle
inntekter og inntekt fra bingo er synkende.
SÅRBAR FOR SVINGNINGER
Fellesnevneren er at de aller fleste lokalradiostasjoner
baseres på en rasjonell og effektiv driftsmodell med lave
driftskostnader, få ansatte og stor grad av frivillighet.
Samlet har lokalradio i Norge gjennomgått svært
krevende år og over tid stått i en særdeles svak finansiell
stilling. Bransjen går med underskudd og har fra 2010 til
2015 et samlet negativt driftsresultat på 82 millioner
kroner av en snittomsetning på 310 millioner kroner
årlig i perioden.

Illustrasjon: Pål Lomeland
Foto: Eivind Engberg

unormalt stor og det er grunn til å tenne varsellampene
om nedgangen fortsetter.
KREVENDE VEIVALG
Synkende inntekter, hardere konkurranse i
lokalmarkedet, bredere kanaltilbud i
kringkastingssektoren og ny kringkastingsteknologi, gjør
at lokalradio står overfor noen krevende veivalg i tiden
som kommer. På den ene siden må bransjen med
begrensede ressurser utvikle eget innholdsprodukt for å
stå sterkere i den tiltagende konkurransen om
reklamekroner og lyttere. Konkurrentene er ikke bare et
massivt riksdekkende radiotilbud, men også digitale og
sosiale kanaler som Facebook, Spotify og andre
strømmetjenester. På den andre siden står man overfor
en potensiell investering i en ny og svært
kostnadskrevende teknologi.
Samtidig hersker det fremdeles en uvisshet i forhold til
hva som vil være fremtidens sendeplattform for radio og
i hvilket omfang lytterne vil adoptere DAB-teknologien.
Det registreres også en relativ DAB-motstand i
befolkningen, der økonomiske perspektiver, dårlig
dekning, lav brukervennlighet og miljøhensyn trekkes
frem som argumenter.

Lokalradiosektoren er svært sårbar for økonomiske
konjunkturer og økt konkurranse. Der andre medier
gjennomfører innsparing, nedbemanning, oppsigelser
og sluttpakker driver de fleste lokalradioer allerede på
et eksistensminimum og det er derfor ofte ikke rom for
kostnadsbesparende tiltak.
Alternativet er derfor i mange tilfeller en styrt avvikling
eller konkurs. Reduksjonen i lokalradiokonsesjonærer er
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3.3 DIGITAL TEKNOLOGI

Det er delt ut 31 spektrumtillatelser for
lokalradio pr. 31.12.2016. Av disse er det
åtte som er i drift og tilbyr radio via DABnett i det lokale området. Det er syv
DAB-nett hvor utstyr er bestilt, men ikke
blitt montert fordi det av ulike årsaker
har oppstått forsinkelser i utbyggingen.
Forbundet er også kjent med at det er 11
DAB nett som er under planlegging,
mens det for de resterende fem tildelte
nettene er ukjent status ved årsskiftet.
NLR ser at enkelte av våre medlemmer
har fokusert DAB-utbygging i sine
kjerneområder - ofte med et dekningsresultat som er
bedre enn de nasjonale DAB-nettene. Det viser at
lokalradio kan bygge DAB-nett som er både bedre og
mer kostnadseffektive enn de nasjonale nettene.
Erfaringer så langt tilsier at lokale digitale nett som gir
dekning i områder hvor de nasjonale DAB-nettene enten
har dårlig eller ingen dekning - har større mulighet for å
skape lønnsomhet enn DAB-nett i områder hvor man
konkurrerer med et nasjonalt nett og dekningen på de
lokale DAB-nettene vil fremstå som dårlige.
UTFORDRINGENE I DIGITALISERINGSPROSESSEN
De fleste som har fått tildelt midler for utbygging av
digitale radionett har kommet sent i gang. Det er
betydelig krevende å bygge ut digitale nett da det
fordrer stor og tidvis detaljert kunnskap både om
infrastruktur og om lokale forhold. Det har gjort at
mange har møtt motstand underveis fordi det ofte er
tidkrevende å få levert både samband og installasjon av
antenneanlegg.
Det har også vært mye forsinkelser i leveranse av utstyr
og ikke minst tilgang til antenneanlegg til ulike stasjoner.
Mye må tilpasses spesifikt og leveringstid på
spesialløsninger kan være så lang som opptil tre
måneder. Man ser også at det er utfordrende å få
etablert linjeleveranse/samband til stasjoner.
STØTTEORDNINGENS FUNKSJON
Når det gjelder støtteordningen som går til utbygging av
digitale radionett – er en del av dette rent støttemidler
for å kunne forsere en god DAB utbygging. Flere
nisjeradioer har også fått driftsstøtte for å kunne delta
på de lokale DAB-nettene. Det er en ordning som har
fungert svært godt og er benyttet av flere medlemmer.
Det senker terskelen for å kunne ta i bruk DAB-

Foto: Eivind Engberg

plattformen, samtidig som man får tilgang til de digitale
nettene på fordelaktige betingelser.
investeringstilskudd, mens det andre er delvis
investering og driftstilskudd. Forbundet er fornøyd med
at mange medlemmer har kunnet få glede av
FORBUNDETS ROLLE I DIGITALISERINGSPROSESSEN
Forbundet har bistått en rekke medlemmer med enten
fullverdig prosjektgjennomføring eller råd på hvordan
man skal bygge ut digitale radionett eller benytte
digitale teknologier.
Det å påta seg prosjektlederrollen er tidkrevende fordi
det er mange forhold som må være på plass for en
vellykket prosess for å få i gang et DAB-nett eller digitale
IP baserte løsninger. Mange har ofte oppdaget sent at
de ikke har kompetansen som kreves og da oppdager at
de trenger bistand fra forbundet.
OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE
Forbundets konklusjon er at mange har fått i gang
digitale radionett og digitale løsninger i sitt område,
men ser det er mange utfordringer på veien. Det gjør at
det tar tid med å bygge ut lokale DAB-nett.
Forbundet ser det også som viktig at medlemmene tar i
bruk andre teknologier for distribusjon av sine
radiokanaler; her spesielt i forhold til kabel-TV nett og IP
baserte løsninger. Fokus fremover må også være å sikre
tilgang for lokalradioer på plattformer som favoriserer
Apples CarPlay og Android Auto. Det vil gjøre det
enklere for lokalradioene å bli lagt merke til i bilradioene
som er tilkoblet internett. En annen viktig prosess som
forbundet må se på nærmere, er digitaliseringen av
lokalradio på digitale TV plattformer.
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3.4 RADIOLYTTING 2016

Den daglige lytteroppslutningen (snitt alle ukedager) er i
2016 11,0 % mot 11,4 % i 2015.*
Utviklingen av radiolytting:
2016

2015

2014

2013

2012

2011

11,0 %

11,4 %

12,7 %

14,3 %

13,9 %

14,1 %

Totalt deltok 35 medlemsstasjoner (44 i 2016) 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.

andelen. Drøye 2,8 millioner kroner ble tildelt på 16
ulike prosjekter. 25 søknader fra lokalradio ble innvilget
med like i overkant av 1 million kroner. I tillegg delte
tilsynet ut drøye 850 000 kroner til kompetansehevende
tiltak fordelt på 48 søknader og 277 000 kroner til
utviklingsprosjekter. At rammen totalt sett økte fra 13,8
millioner til rundt 16 millioner skyldes overføring av 2,2
millioner kroner i ubenyttede tilskuddsmidler fra 2015.

3.6 LOKALRADIOPRISEN 2016

Lokalradioprisen 2016 gikk til Aslak Sommerfeldt
Skretting fra Jærradiogruppen, for hans mangeårige
innsats for Norsk lokalradiobransje.
I juryens begrunnelse heter det blant annet:

* Kantar TNS SN Radio 12/16

3.5 MIDLER FRA FAGUTVALGET

En ny forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier
ble vedtatt i Kulturdepartementet på nyåret 2016. Den
største endringen var at halvparten av tilskuddsrammen
på 13,7 millioner kroner skulle øremerkes digitalisering
av lokalradio. Det var derfor knyttet stor spenning til
fjorårets tildeling.
Medietilsynet mottok 266 søknader om nesten 40
millioner kroner til «tilskot til lokale lyd- og
bildemedium». Halvparten av disse hadde søkt om
støtte til digitalisering av lokalradio.
Tilsynet tildelte omlag 16 millioner kroner til tilskudd for
lokale lyd- og bildemedier for 2016. Over 9,1 millioner
kroner er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering
av lokalradio. I kategorien investeringstilskudd til
digitalisering av lokalradio mottok 14
anleggskonsesjonærer midler til utbygging av digitale
radionett. Ytterligere 14 aktører fikk støtte til andre
typer digitaliseringsprosjekter eller midler til å leie
kapasitet hos en anleggskonsesjonær.
Norsk Lokalradioforbund fikk ved tildelingen som ventet
redusert sitt årlige driftstilskudd fra 2,2 millioner kroner
til 620 000 kroner. I denne søknadskategorien var det
tre nye tilskuddsmottakere. Også driftsstøtten til
lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
ble kraftig redusert.

«Vinneren av Lokalradioprisen 2016 startet sin
radiokarriere allerede før århundreskiftet, faktisk for
rundt 30 år siden. I begynnelsen jobbet årets prisvinner
deltid både med program og med regnskap og drift
mens han gikk på videregående skole, og senere under
studier på BI. Årets vinner er styreleder og styremedlem i
en rekke radiostasjoner rundt om landet og en svært
troverdig og kunnskapsrik representant for vår bransje.
Gjennom mange år har vinneren vært en god
støttespiller og bidragsyter i forbundets virke og har
blant annet bidratt til å fremme lokalradioenes
interesser også i møte med politikere, departement og
forvaltningsorganer».
Prisen ble delt ut under festmiddagen på landsmøtet i
Bodø og juryen bestod av fjorårets vinner Erik Fagernæs,
Jana Johnsen fra Radio Bardufoss og Pål Lomeland fra
administrasjonen.

I forhold til programproduksjoner var det Mediehus og
lokale TV-stasjoner som stakk av med den største
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VIRKSOMHETEN 2016

4

Det absolutte fokus for forbundets administrasjon og
styre har inneværende år vært å sørge for en
mediepolitikk som legger til rette for å sikre lokalradio
muligheter for en bærekraftig drift. Videre å synliggjøre
bransjen utad og arbeide for mer rettferdige
vederlagsavtaler, økte tilskuddsrammer, rettmessige
bransjestandarder og gunstige samarbeidsordninger.
Dette arbeidet har vært utøvd på flere ulike arenaer.

kun gjort få justeringer i § 2 som begrenser hvilke
aktører tilskuddsordningen gjelder.

Oppgaveprioriteringene har ellers vært i tråd med de
oppdrag, den fremdrift og handlingsplaner som ble
vedtatt på landsmøtet i Bodø i 2016.

HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I «FORSKRIFT OM
KRINGKASTING»
Høringen dreide seg i praksis om hvilke
rammebetingelser som lokalradiobransjen skulle
forholde seg til på analoge plattformer fra 2017. I
Medietilsynets forslag som var ute til høring ble det
foreslått at alle lokalradiostasjoner med unntak av
stasjoner i og rundt de fire største byene skulle få fem
års forlengelse av FM-konsesjonene med tilhørende
frekvenstillatelser.

4.1 NLR SOM INTERESSEORGANISASJON

NLR har i perioden rettet en rekke henvendelser til
Kulturdepartementet og forvaltningsorgan. I hovedsak
for å gi uttrykk for forbundets mediepolitiske syn i ulike
bransjerelaterte saker, men også for å påpeke
konsekvenser av forslag og vedtak eller mangelen på
sådanne.

Som interesseorganisasjon er NLR et svært viktig talerør
for bransjen. Forbundet har gjennom hele 2016 vært
meget synlige i debatter som omhandler bransjen, noe
et betydelig antall oppslag i norske medier inneværende
år viser. Det er vår oppfatning at også
gjennomslagskraften i politisk sammenheng har økt.
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. Høringsfristen var 8. januar
2016 og forbundet leverte et omfattende høringssvar.
En ny forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier
ble vedtatt i Kulturdepartementet i slutten av februar
2016. I forhold til Medietilsynets opprinnelige
høringsnotat og utkast til ny forskrift, ble det i vedtaket

NLRs innsigelse mot at forslaget åpnet for at aviser og
andre medier ville få innpass i en allerede begrenset
støtteordning fikk gjennomslag og var den eneste
vesentlige endringen i forhold til Medietilsynets
opprinnelige forslag.

Dessuten ble det foreslått en kraftig oppmykning av
konsesjonsvilkårene for lokalradiostasjoner utenfor
slukkeområdene. I forslag til ny forskrift ble det blant
annet foreslått bortfall av innholdskrav og
inntektsbegrensninger. For nisjeradioer i
slukkeområdene var det lagt opp til strammere
rammevilkårene enn hva som var tilfellet.
NLR konkluderer i sitt høringssvar med at det er svært
positivt at konsesjonsvilkårene blir enklere og mindre
rigide. NLR er imidlertid uenige i at enkelte
lokalradiostasjoner blir tvangsslukket mot sin vilje.
Forbundet er av den oppfatning at det er prinsipielt galt
at slike samfunnsressurser ikke benyttes, når det er
aktører som ønsker å ta dem i bruk.
NLR tar også til orde for en liberalisering av frekvensbruk
for de FM kanaler som ikke skal slukkes. Her legger
forbundet til grunn at det i det minste i tiden fremover
må være mulig å få en tilfredsstillende dekning i det
området man har konsesjon.
En endret forskrift som vedrører rammebetingelser for
lokalradio på FM, ble vedtatt av Kongen i statsråd 28.
oktober 2016. I forhold til Medietilsynets opprinnelige
høringsnotat og utkast til ny forskrift, er det i vedtaket
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kun gjort få justeringer for ordlyd. Den nye forskriften
trer i kraft 1. januar 2017.
INNSPILL TIL MEDIEMANGFOLDSUTVALGET
Økonomien stuper, mediebedriftene kutter og
journalistikken er truet. Midt i denne utviklingen skal
Mediemangfoldsutvalget undersøke hvordan bredden
av norske medier kan sikres for fremtiden. Deres
oppdrag er å se på om de økonomiske støtteordningene
bidrar til mediemangfold, og se på hvilke politiske
virkemidler som kan brukes for å sørge for et bredest
mulig medietilbud.
I den forbindelse har NLR spilt inn et omfattende
dokument med synspunkter som vi mener er knyttet
utvalgsmandatet og som bør vurderes i det videre
arbeidet. Mediemangfoldsutvalget vil legge frem sin
utredning 1. mars 2017.
Generelt mener NLR at myndighetene må anerkjenne
lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet og at
dette ikke bare må komme til uttrykk gjennom ord, men
ved handling gjennom mindre regulering, å gi bransjen
kontinuitet, og generelt bedre rammevilkår. Mer
konkret er det forbundets oppfatning at Radio, TV og
avis må likebehandles når det gjelder offentlige
tilskuddsordninger og at mediestøtten derfor må gjøres
plattformnøytral.
Videre må rammene for tilskudd til lokale lyd- og
bildemedier økes. For å muliggjøre en større satsning på
omfattende radioproduksjoner, må støtten til
programproduksjon, utviklingsprosjekter og
kompetansehevende opp på minimum samme nivå som
før forskriftsendringen trådte i kraft. Støtteordningen
for digitalisering av lokalradiosektoren må utvikles og
styrkes ytterligere. Frekvenser som frigis på FM-nettet
når de nasjonale radioaktørene forlater plattformen må
kunne tas i bruk av eksisterende lokalradio. Nye aktører
lokalt kan også slippe til slik at bransjen kan revitaliseres.
FM ressursene er avsatt til radiokringkasting i alle land.
De kan ikke brukes til annet enn å distribuere radio i
overskuelig fremtid. Slik må det også være i Norge.
MØTE MED ESA
NLR klaget formelt slukkingen av FM-båndet i Norge inn
for EFTAs overvåkingsorgan, ESA tidlig i 2016.
Bakgrunnen var forbundets bekymring for effekten
slukkingen av de riksdekkende stasjonene og den
tvungne slukkingen av lokalradio i storbyene vil ha for
konkurransesituasjonen og flyten av varer og tjenester i
det norske radiomarkedet.

Selv om ESA har lukket tre klagesaker som gikk på EØSreglene for statsstøtte, er fortsatt klagen fra NLR til
behandling i kontrollorganet. NLR hadde før jul møter
med ESAs saksbehandler i Oslo i sakens anledning og
han kunne bekrefte at selve slukkingen av FM-båndet og
konsekvensene av fortsatt analyseres av ESA på
bakgrunn av EØS-reglene for det indre markedet.
MØTER OG DIALOG MED VEGDIREKTORATET
NLR har lenge vært bekymret for at veimyndighetene
ikke har synes å hensynta Stortingets anbefaling om at
lokalradio skal likebehandles med de nasjonale kanalene
med hensyn til radiodekning i riksveitunnelene.
NLR har derfor i 2016 tatt initiativ til møter og løpende
dialog med Vegdirektoratet for å sikre lokale kanaler
tilgang til tunneldistribusjon på lik linje med
riksaktørene. Forbundets arbeid har vært utslagsgivende
for at veimyndighetene har bestemt og bevilget penger
til at lokale DAB-blokker som har dekning utenfor en
tunnel innplasseres kostnadsfritt i tunnelen. Det er også
avklart at Statens Vegvesen vil føre videre
dekningsforhold for lokale FM sendinger, i de tunnelene
som i dag har lokale FM sendinger installert. I fremtidige
og nye tunnelprosjekter vil det kun bli installert DAB.
FORHANDLINGER MED TONO OG GRAMO
NLR har gjennom hele 2016 forhandlet om nye
rammeavtaler med vederlagsorganisasjonene Tono og
Gramo. Forhandlingene kulminerte i at 122
lokalradiokonsesjonærer gjennom oppdragsfullmakt til
Norsk Lokalradioforbund kollektivt sa opp gjeldende
vederlagsavtaler med Tono og Gramo. Årsaken til at
avtalene er sagt opp, er at forbundet foreløpig ikke har
lykkes å komme frem til et omforent forslag med
vederlagsorganisasjonene om en ny bransjestandard.
NLR mener at kostnadene ved dagens
vederlagsmodeller er for høye sett i forhold til bransjens
finansielle styrke. Det er forbundets 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
og på den måten kan bidra til en revitalisering av
bransjen.
INVITASJON TIL DIALOG OM ENDRINGER I
TILSKUDDSORDNINGEN
Medietilsynets retningslinjer for tildeling av tilskudd til
lokale lyd- og bildemedier ble endret i 2015 med
virkning fra og med 2016. Det fremgår av retningslinjene
at støtten gis som bagatellmessig støtte. Reglene om slik
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støtte innebærer at en støttemottaker ikke kan motta
mer enn 200 000 euro i støtte over en treårsperiode.
Som følge av at NLR er omfattet av forskriften og
retningslinjene på lik linje med blant annet
lokalradiostasjonsselskaper, er driftsstøtten til NLR blitt
vesentlig redusert for 2016. Dette går hardt ut over
NLRs mulighet til å jobbe aktivt for sine medlemmer og
for mediemangfold i norsk radio. Ordningen anses også
begrensende for konsesjonærer som står foran
avanserte og omfattende utbygging av lokale digitale
nett.
Med dette som bakgrunn har NLR via Kluge
advokatfirma rettet en formell henvendelse til
medieavdelingen i Kulturdepartementet. Etter NLR sitt
syn vil det kunne være hensiktsmessig for
departementet å vurdere å gå i dialog med ESA om
støtte kan tildeles i henhold til annet regelverk enn
bagatellstøttereglene. NLR antar at ESA vil være positive
til en slik dialog, og til å se på hvilket handlingsrom
departementet har for tildeling av disse spesifikke
formene for støtte i fremtiden. NLR håper
departementet vil vurdere å innlede en dialog med ESA
angående disse sakene.
NRL inviterer dermed til en konstruktiv dialog med
departementet i 2017 om hvordan en best mulig sikrer
gode rammevilkår for norsk lokalradio for fremtiden.
PR- OG OPPLYSNINGSARBEID
Det er et viktig mål for NLR å synliggjøre bransjen utad,
og handlingsplanen nevner spesielt arbeid for å
informere medier og publikum om at lokalradioer
fortsetter på FM.

juli til samtlige norske medier med informasjon om at
FM-nettet ikke slukkes, og at lokalradioer fortsetter på
FM. Det er også laget egne radiospoter med dette
budskapet - tilgjengelig for alle våre medlemmer.
NLR har aktivt jobbet med å påvirke NRK til å endre sin
uriktige informasjon om FM-slukking til publikum,
medier og i kampanjer. Vi rettet en formell henvendelse
til NRK hvor vi bad dem stanse sin feilinformasjon om
FM-slukking i alle deres flater. Dette medførte
umiddelbare justeringer i faktainformasjon rundt
teknologiskiftet i NRKs flater.
Vi har også endret og stoppet flere nasjonale og lokale
reklamekampanjer hvor ulike leverandører opererer
med feilinformasjon - i hensikten å selge produkter og
tjenester foran teknologiskiftet.
Sist, men ikke minst, har vi hatt løpende dialog og møter
med Medietilsynet for å sørge for at myndighetenes
informasjon om de nasjonale kanalenes overgang til
DAB også ivaretar lokalradioenes situasjon.
NLR I MEDIA
Gjennom hele 2016 har overgangen til DAB hatt et
betydelig økt fokus fra tidligere år, både i mediene og i
befolkningen forøvrig. NLR har vært brukt hyppig som
kilde i over 500 mediesaker, hvor vi har talt lokalradios
sak og informert om at FM-nettet ikke slukkes.

Kampanjer fra de nasjonale, riksdekkende radioaktørene
har ledet folk flest til å tro at FM-nettet stenges helt i
løpet av 2017. Norske medier og journalister har
videreført denne feilinformasjonen - blant annet med
bruk av begreper som FM-slukking og FM-stenging.
Bedrifter som tjener penger på teknologiskiftet har også
benyttet tilsvarende informasjon for å fremme DAB+
produkter. Dette er blant tiltakene NLR har gjennomført
i 2016:
Administrasjonen i NLR har gjennom hele året kontaktet
journalister og medier for å oppklare misforståelser og
rydde opp i feilinformasjon mediene publiserer i
forbindelse med riksradioens overgang til DAB. Det har
vært - og er fortsatt mange - som tror FM-nettet blir
slukket, og det har vært et omfattende arbeid å gi
medier informasjon om lokalradios fortsatt eksistens på
FM. I tillegg har NLR sendt ut pressemeldinger i april og

De mange medieoppslagene har vært i alt fra lokale og
regionale medier, til nasjonale og internasjonale medier
som Aftenposten, Dagbladet, VG, Dagens Næringsliv,
NRK, TV2, BBC, CNN, Herold Tribune, De Standaard og
New York Times.
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4.2 NLR SOM INFORMASJONSKANAL

NLRs viktigste informasjonskanal er nettsiden
www.lokalradio.no. Denne blir flittig brukt av både
medlemsmassen, andre medier og andre i
mediebransjen. Nettsiden inneholder et stort
medlemsressurssenter med avtaler, regelverk og
informasjon, i tillegg til daglige oppdaterte nyheter som
er relevante for bransjen.
Nettsiden har i løpet av 2016 blitt utvidet med en rekke
tilleggsfunksjoner. Blant annet har det blitt innlemmet
et nytt søkbart lyttesenter for norsk lokalradiobransje.
Det er også utviklet en egen medlemsportal, som er et
lukket intranett for våre medlemmer. Denne er bygget
opp som et nettsamfunn og er spekket med nyttig
innhold og medlemsressurser.
En av NLR sine viktigste oppgaver er å være en troverdig
og oppdatert informasjonskanal for medlemmer, presse,
forvaltning og andre bransjerelaterte målgrupper. Dette
bidrar sterkt til å øke kompetanse og interesse rundt
lokalradio i Norge.
Informasjon til medlemmer og andre kanaliseres
gjennom interne informasjonsskriv, egne hjemmesider
og regelmessige nyhetsbrev. Alle medlemmer mottar
dessuten internskrivet «Lokalradioposten» regelmessig.
Dette er et nyhetsbrev som inneholder relevant
bransjeinformasjon og oppdaterte nyheter.
Daglig nyhetsrevisjon, kontinuerlig produktforbedring og
modernisering krever mye ressurser fra sekretariatet i
form av nyhetsovervåkning, journalistisk virksomhet og
webutvikling..

4.3 NLR SOM SERVICEINSTITUSJON

NLRs sekretariat, forbundsstyre og forbundsutvalg har
ovenfor medlemmer bidratt som rådgivere innenfor de
fleste saksområder. Forbundet har merket en markant
økning i antall medlemshenvendelser det siste året, der
henvendelsene ofte er knyttet til spørsmål om digital
teknologi og økonomi.
TEKNISK BISTAND OG DIGITALKOMPETANSE
I forbindelse med tildeling av lokale digitale
anleggskonsesjoner og som en følge av
landsmøteinnspill har det vært et sterkt ønske fra
medlemsmassen at forbundet i høyere grad må bistå
medlemmene med teknisk bistand og digital
kompetanse.
Antallet henvendelser om teknisk assistanse har økt
gradvis de siste årene og har i løpet av det siste året
eskalert betraktelig. Frem til sommeren 2016 ble dette

arbeidet håndtert på frivillig basis av forbundets
tekniske utvalg. Da var presset på personell i utvalget så
stort at forbundet ikke hadde andre valg enn å
engasjere teknisk ekspertise på fulltid. I første omgang i
en halvårlig prosjektstilling.
I løpet av fem måneder har forbundets tekniske
konsulent vært involvert i oppdrag for 40
lokalradiokonsesjonærer. Arbeidet kan deles inn i to
kategorier. Teknisk support på telefon eller via annen
datakommunikasjon, herunder analyse av
problemstillinger, identifisering av tekniske avvik,
planlegging og oppfølging av vedlikehold, installasjoner
og reparasjoner, utarbeidelse av dekningsberegninger,
kartlegging av utstyrsbehov, innhenting av tilbud,
fjernstyring av utstyr og så videre. Konsulenten har også
gjennomført en rekke tekniske prosjekter på lokasjon,
som driftssetting og opprettelse av FM og DAB
senderanlegg, linjer, oppsett av studioinstallasjoner med
videre.
Norsk Lokalradioforbund er direkte eller indirekte
involvert i nær sagt samtlige lokale DAB-senderanlegg
som er under planlegging eller utbygging.
For å sikre lokalradio en smidig overgang i forbindelse
med at Norkring avvikler sine FM-tjenester i 2017, har
NLR i denne krevende prosessen som vedrører store
deler av medlemsmassen, bistått med teknisk
kompetanse, søknadsbistand og informasjon. Stillingen
som teknisk konsulent skal evalueres på nyåret.
LYTTERUNDERSØKELSEN
Alle lokalradiotall kanaliseres gjennom NLR. Det er
45.000 intervjuer i året, noe som gir et sterkt
sammenligningsgrunnlag og gode tall for bransjen. Det
var 36 deltakende radioer i lytterundersøkelsen i 2016.
Avtalen med Kantar TNS løp opprinnelig ut i 2015, men
styringsgruppen for radioundersøkelsen (NLR, NRK, MTG
og Bauer Media) benyttet seg av opsjonen til å forlenge
Cati-undersøkelsen med ytterligere ett år, det vil si ut
2016.
På grunn av de endringer som skjer i radiomarkedet i
løpet av 2017, vil den tidligere samarbeidsavtalen
mellom NLR, NRK, MTG og Bauer Media ikke videreføres
fremover. NLR har derfor mot slutten av året forhandlet
frem en individuell avtale med Kantar TNS for måling av
lokalradio for 2017. Det er 32 deltakende stasjoner i
lytterundersøkelsen fra neste år.
NLR bruker fortsatt TNS Gallup sin programvare,
Supernova for å lage spesialtilpassede lytterrapporter på
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forespørsel fra stasjonene. Stasjonene blir stadig flinkere
til å benytte seg av tjenesten; Det leveres månedlige
spesialrapporter til faste abonnenter og de to årlige
gratisrapportene radioene har krav på benyttes av flere,
som igjen resulterer i videre pressedekning i diverse
lokalaviser.
Den regnskapsmessige delen, med fakturering og
oppfølging samt gjennomgang og etterkontroll av
lyttertall kvartalsvis, er et omfattende arbeid som krever
innsikt, kompetanse og nøyaktighet.
BEREDSKAPSAVTALEN
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 foretatt regulering av avtaleverket etter endelig
utfall etter konsesjonstildelingen, herunder utvelgelse
av aktuelle medlemsstasjoner. Avtalen utløper ved
utgangen av 2017.
UTSTEDELSE AV PRESSEKORT
NLRs sekretariat bistår også medlemmene med
utstedelse 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
presseorganisasjonene tilknyttet NP. Det ble i 2016
utstedt 60 pressekort mot 61 året før.

4.4 NLR SOM TILRETTELEGGER FOR
KOMPETANSEUTVIKLING
LANDSSAMLINGER
NLRs landsmøte 2016 ble arrangert i Bodø fra 8. til 10.
april. Landssamlingene er et viktig møtepunkt for
medlemsstasjoner, øvrig bransje, forvaltning og
leverandører. 92 deltakere fra 46 medlemsstasjoner
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 mange år. NLR har benyttet midler
over driftsbudsjettet for å få et best mulig program og
en best mulig ramme rundt arrangementet. For å kutte

kostnader har forbundet valgt å utøve prosjektledelse
og konferanseadministrasjon i egen regi.
Plassering av årets landsmøte innebar et økt behov for
reisestøtte for medlemmene. For å kunne få en best
mulig oppslutning på riksdekkende kurs og samlinger er
det viktig å kunne dekke reisekostnader, helt eller delvis,
avhengig av arrangementets omfang. Ofte er det også
slik at stasjoner har svært begrenset mulighet for å delta
da reisekostnadene er store. I tillegg er det fortsatt
ønskelig at også flere enn én representant møter, da det
faglige i arrangementene ofte har en større spennvidde
innen virksomheten enn det én person representerer.
Ved landsdekkende kurs og samlinger utlyser NLR
reisestøtte. Støtte til reise og opphold er i dag inntil kr
2.500.- pr deltager og gis til inntil to representanter fra
hver medlemsstasjon. Dette må omsøkes på eget
skjema med underbilag.
Neste konferanse er vedtatt lagt til Stavanger og vil 21. –
23. april 2017.
RADIODAGER OG PRIX RADIO
Radiodager er samlingspunktet for hele den norske
radiobransjen - både allmennkringkasting, kommersiell
radio og lokalradio. Radiodager startet med
utgangspunkt i NRK som et felles dugnads-prosjekt med
det øvrige radio-Norge. Foreningen Radiodager er
etablert som en frittstående, selvstendig enhet med
NRK, P4, Bauer Media og Norsk Lokalradioforbund som
eiere. Målgruppene for Radiodager er
radiomedarbeidere, mediestudenter og andre som er
involvert i radiorelatert 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 2016 ble gjennomført i sin helhet på
Ullevål Business Center (UBC), med rekorddeltakelse.
Årets program var innholdsrikt og variert og omhandlet i
hovedsak programinnhold, format, teknikk og de
kommersielle og administrative sidene ved radiodrift.
NLR har organisasjonsmessig ansvar for alle
markedsrelaterte tiltak. Markedsgruppen arbeider med
synlighet rundt arrangementet samt å fremskaffe
inntekter fra utstillere, sponsorer samt noe materiell.
Samtidig organiserer forbundet avviklingen av alle
nominasjoner til Prix Radio fra lokalradio. Forbundet er
også forpliktet til å stille to representanter 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 styremedlem i Stiftelsen Radiodager.
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5

ØKONOMI
INNTEKTER

2016

2015

2014

2013

Kontingenter

757 923

806 822

893 255

968 805

Støtte Medietilsynet

620 000

2 287 546

2 324 753

2 297 520

Undervisning og andre inntekter

987 642

500 926

187 139

118 435

9 338

24 239

64 938

69 460

2 376 018

3 619 533

3 470 085

3 454 220

1 152 837

1 205 876

1 682 615

1 660 423

Kjøp av tjenester

358 734

319 025

171 663

187 800

Reise, diett og kilometergodtgjørelse

188 374

279 459

309 324

231 865

Utadrettet aktivitet inkludert tele og porto

318 903

1 091 850

225 266

256 302

Øvrig drift, inkludert avskrivninger og tap

750 034

946 833

1 204 771

1 015 811

2 768 882

3 843 043

3 593 639

3 352 201

- 393 978

- 199 727

- 123 554

102 017

Finansinntekter (netto)

UTGIFTER
Lønn, honorarer, sosial kost adm. & styre

ÅRSRESULTAT

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET
Inntektene fra kontingenter ligger på budsjett. Tilskuddet fra Medietilsynet er redusert med nærmere 70 prosent
etter omlegging av tilskuddsordningen. Undervisning/konferanser ligger godt over budsjett grunnet overskudd fra
landssamlingen. Salgsinntekter ligger over budsjett og er i hovedsak utleie av arbeidskraft til medlemmene. Andre
inntekter er godt over budsjett og er overskudd fra lytterundersøkelsen. Totalt er inntektene foruten tilskudd og
kontingent økt med nesten 50 prosent.
På utgiftssiden er lønnskostnader noe over budsjett grunnet ansettelse av teknisk rådgiver i 100 prosent stilling fra 1.
august. Nedbemanningen i sekretariatet ble effektuert fra samme dato. Kjøp av tjenester ligger noe over budsjett
grunnet kjøp juridisk bistand i forbindelse med ESA-klage og noen konsulenttjenester. Utadrettede aktiviteter er noe
over budsjett og skyldes i hovedsak utlegg i forbindelse med reise og opphold for teknisk konsulent. Reisestøtte er
under budsjett. Under posten øvrige driftskostnader må det bemerkes at leieforholdet for lokalene i Oslo løper frem
til mai 2017, selv om disse ble fraflyttet i januar 2016. De totale driftsutgiftene er redusert med over 30 prosent
sammenlignet med året før
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.
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Når betingelsene for analog FM ble vedtatt i november i år, markerte det også den politiske konklusjonen for hvilke
rammevilkår lokalradiosektoren skal forholde seg til i årene fremover. NLR vil fortsatt stå på barrikadene for å forvalte
lokalradios interesser. En viktig jobb vil være å påse at radiobransjens utvikling ikke hindres gjennom regulatoriske
forhold, slik at det blir konkurransedyktige vilkår også for lokalradio i årene som kommer, og samtidig sørge for at
myndighetene anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet. Som rettesnor for styrets arbeid og
prioriteringer ligger handlingsplanen som vedtatt av landsmøtet i Bodø.
Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt år og håper på et godt samarbeid og gode og
konstruktive løsninger i årene som kommer.

Svein Larsen | Styreleder

Thor Magnar Thorsen | Nestleder

Geir Friberg | Styremedlem

Jana Johnsen | Styremedlem

Bjørn-Martin Brandett | Styremedlem

Stein Helge Nilsen | Styremedlem

Pål Lomeland | Daglig leder
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