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Styreleders innledning

2017 har vært et dramatisk år for radiobransjen. FMslukkingen av de nasjonale kanalene har møtt liten sympati fra folk flest, fordi de ikke har greid å kommunisere
hvorfor dette var nødvendig. Det har skapt irritasjon og
omleggingen har møtt mange utfordringer av teknisk karakter.
Norsk Lokalradioforbund var imot FM-slukkingen. Vi
greide å sørge for at de aller fleste lokalradioer kunne
fortsette på FM. Kun et fåtalls konsesjoner ble tvangsslukket og akkurat dette er fortsatt til vurdering hos ESA.
Paradoksalt nok har den nasjonale FM-slukkingen ført til nye
muligheter for lokalradio og
mange har fått betydelig økt lytteroppslutning. Dette, sammen
med at flere lokalradioer også blir
distribuert på DAB, gjør at mange
framover har muligheter til å forbedre sin situasjon.
Resultatene vi har fått til, er skapt
av oss selv. Det har vært liten
hjelp og støtte fra myndighetene,
da de hele tiden har gått i bresjen sammen med de nasjonale aktørene for å få gjennomført omleggingen til
DAB på deres premisser. Det er nå en gryende forståelse
blant politikerne at dette teknologiskiftet var dårlig forankret og flere har begynt å tvile på om dette var
nødvendig, også fordi ingen andre land har fulgt Norges
eksempel. Det er imidlertid for sent å vente tilbake til
det som var. Vi må derfor formulere våre krav ut i fra
den realitet som nå eksisterer.
Forbundets fremste oppgave har vært å sørge for at FMbåndet nærmest får et evig liv, slik det er tilfelle i alle
land det er naturlig å sammenlikne oss med. Vi må få
sterkere sendere og kunne utnytte ledige og tilgjengelige FM-ressurser. Vi har i 2017 begynt å arbeide med
dette spørsmålet, etter at det ble klart av våre FM-konsesjoner ble forlenget til 2022.

bedret det siste året. Det skyldes naturlig nok at forbundet i de siste årene har blitt betraktet – og med rette –
som en bremsekloss i forhold til å slukke FM-nettet.
NLR tror at vi gjennom året 2017 har skapt større forståelse både i Medietilsynet, Nkom og ikke minst blant
politikerne for de synspunkter vi har stått og står for. En
rekke uttalelser og resolusjoner kan tyde på det.
En annen sak som har preget arbeidet det året som har
gått og har tatt svært mye tid er forsøkene på å få til fornuftige avtaler med
rettighetsorganisasjonene. Vi lyktes få til
en avtale med Gramo, noe som ble klart
fra september 2017, selv om selve avtalen
ikke ble formelt undertegnet før i januar
2018. Tono har ikke vært villig til å inngå
noen avtale og har tviholdt på en gammeldags modell for beregning. Alle
avtaler ble sagt opp for 2017 og medlemmene må nå forhandle individuelt. Til
syvende og sist blir dette et spørsmål om
Tono med sin dominerende monopolstilling kan diktere betingelsene for mindre
norske aktører og at de skal komme dårligere ut enn de
nasjonale kanalene. TONO har også kommunisert direkte med flere av våre medlemmer ved noen
anledninger og til tider skapt et noe feilaktig inntrykk av
forhandlingene.
Forbundet har til tross for begrensede ressurser utvist
stor aktivitet på en rekke områder, avgitt en rekke uttalelser og deltatt i omfattende møteaktivitet. En spesiell
takk til daglig leder og også til styrets medlemmer. NLR
har blitt en aktør som har greid å gjøre seg bemerket på
det mediepolitiske område og kan også sies å ha hatt
gjennomslag i viktige spørsmål for medlemmene. Noe er
gjort, men mye gjenstår. Nå må i sammen se framover
og bedre forholdene for bransjen og utnytte de muligheter vi har fått.

I fjorårets beretning skrev jeg om vårt vanskelige forhold
til Kulturdepartementet. Det har ikke blitt noe særlig
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Organisasjonen

2.1 OM NORSK LOKALRADIOFORBUND
Norsk Lokalradioforbund forkortet NLR, er en medlemsbasert bransjeorganisasjon for lokalradiostasjoner
i Norge. Da nærradio ble etablert som en prøveordning
i 1982 ble det opprettet et fellesutvalg for norske nærradioer. Fellesutvalget ble omdannet til Norsk
Nærradioforbund i 1985 og på landsmøtet i Kristiansand i 1996 ble det vedtatt en navneendring til Norsk
Lokalradioforbund.
NLR har hovedkontor i Kristiansand og organiserte i
2017 117 lokalradiokonsesjonærer. NLR er medlem av
Norsk Presseforbund.
NLRs formål er å styrke lokalradioene, slik at de kan
tjene og stimulere demokratiet, kulturen og næringslivet i lokalsamfunnet. Organisasjonen tar opp og
samordner felles saker, ønsker og krav for medlemsradioene, og vi skal være radioenes talerør overfor
styresmakter og andre som gir lokalradiobransjen rammevilkår. I tillegg arbeider NLR med samarbeidsavtaler,
serviceprodukt og generelle medlemsaktiviteter for lokalradioene.
Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter,
landsmøtevedtak og handlingsplaner. Landsmøtet er
organisasjonens øverste myndighet.

2.2 ØKONOMI
NLR finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom
statlig tilskudd, medlemskontingent samt inntekter fra
arrangementer og prosjekter.
Som en direkte konsekvens av betydelig reduserte
statlige bevilgninger, har NLR også i 2017 stått med
beina godt plantet i en krevende omstillingsprosess.
Styret og administrasjonen har derfor hatt et tydelig
fokus på økonomisk kontroll og en gjennomgang av
driften for å se på ytterligere resultatforbedrende tiltak.

for å bedre forbundsøkonomien Herunder tiltak for å
øke driftsinntektene. Det er også reforhandlet avtaler
og gjort en rekke kostnadsbesparende tiltak, der driftsutgiftene er kuttet til et absolutt minimum. Det er
derfor gledelig for styret å melde at arbeidet har båret
frukter og at NLR for første gang på flere år kan vise til
et positivt driftsresultat.
NLRs driftsregnskap viser for 2017 et overskudd på
kroner 281 562, mot et budsjettert resultat i balanse.
Dette gjør at forbundets egenkapital ved årsskiftet er
kroner 2 098 920. Det positive resultatet kan tilskrives
en reduksjon driftskostnadene på over 20 prosent
sammenlignet med året før, mens inntektene foruten
tilskudd og kontingent er økt betraktelig. Styret i NLR
vil presisere at det fremover må tillegges et fokus på å
opparbeide en solid og god egenkapital som gir økonomisk handlingsrom og gjør forbundet rustet til å møte
utfordringer i årene som kommer.
Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter dekkende
informasjon om forbundets drift og stilling pr. 31. desember 2017. Styret mener derfor det er riktig å legge
forutsetningen for fortsatt drift av forbundet til grunn
ved avleggelsen av årsregnskapet.

2.3 FORBUNDSSTYRETS ARBEID
Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbundsstyret. Dette består av styreleder, nestleder og fire
styremedlemmer.
Det har blitt avholdt seks styremøter i 2017 og det er
blitt behandlet 65 saker.
Utover ordinære styremøter, har mye av kommunikasjonen mellom administrasjonen og styremedlemmene
foregått pr. telefon og e-post.

Det er i løpet av året iverksatt en rekke nye prosesser
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2.4 STYRETS SAMMENSETNING

2.5 FORBUNDSUTVALG

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.

Landsmøtet velger valgkomité, mens øvrige utvalg og
komitéer oppnevnes av styret etter behov. Ved årets
utgang hadde forbundet følgende bemanning i utvalg
og komitéer:

SVEIN LARSEN
Styreleder
Radio Metro
THOR MAGNAR THORSEN
Nestleder
Radio 102
GEIR STEINER FRIBERG
Styremedlem
Radio Grenland

Forhandlingsutvalget (FU) 2016 - 2018
Leder

Svein Larsen

Radio Metro

Medlem

Rune Remøy

Radio Metro

Medlem

Jana Johnsen

Radio Bardufoss

Medlem

Pål Lomeland

NLR

Teknisk utvalg (TU) 2016 - 2018

BJØRN-MARTIN BRANDETT
Styremedlem
HedmarksRadioene

Leder

Bjørn-M. Brandett

HedmarksRadioene

Medlem

Stian Viken

1FM Molde

JANA KATARINA JOHNSEN
Styremedlem
Radio Bardufoss

Medlem

Stian Elverum

Nea Radio

STEIN HELGE NILSEN
Styremedlem
Radio Lyngdal

1

RITA STAVN
Varamedlem
Radio Hallingdal

2

ERIK THORSEN
Varamedlem
Radio Nova

3

WARSAM ADAM
Varamedlem
RadiOrakel

4

TED IVAR PAULSEN
Varamedlem
Radio Bø

Stein Helge Nilsen fra Radio Lyngdal rykket opp fra
første varaplass til fast styrerepresentasjon, etter at Vidar Karlsen valgte å fratre i styret sent i 2016 på grunn
av ny jobb utenfor lokalradiobransjen. Øvrige varamedlemmer rykket likeledes frem en posisjon.

Programkomiteen (PK) 2018
Leder

Thor M. Thorsen

Radio 102

Medlem

Jana Johnsen

Radio Bardufoss

Medlem

Glenn Faannessen

Metro Sør

Medlem

Pål Lomeland

NLR

Jury for lokalradioprisen 2018
Leder

Pål Lomeland

NLR

Medlem

Andreas Reitan

Nea Radio

Medlem

Geir Friberg

Radio Grenland

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
NLR har hovedkontor i Kristiansand. Staben bestod frem
til mai 2017 av to ansatte som til sammen utgjorde 2
årsverk i stillingene som daglig leder og teknisk rådgiver.
Sistnevnte var en prosjektstilling med mål om å yte faglig ekspertise til forbundets medlemmer i forbindelse
med digitaliseringen av lokalradiobransjen. Prosjektet
ble avsluttet i 30. april 2017.

Arbeidsmiljøet i sekretariatet anses som tilfredsstillende, og virksomheten i NLR forurenser ikke det ytre
miljø.

2.7 REPRESENTASJON
Daglig leder Pål Lomeland sitter i styret for Foreningen
Radiodager, mens styreleder Svein Larsen er innvalgt
som styremedlem i Norsk Presseforbund.

Styret og administrasjonen finner det fortsatt formålstjenlig å kjøpe nødvendige tjenester etter behov,
herunder regnskapsytelser og juridisk rådgivning.

Forbundet har i tillegg vært representert flere fagkonferanser, herunder Frekvensforum i regi av Nkom og
Radiodager i Oslo.

Som før er også forbundsstyret og særlig styreleder mer
direkte engasjert i mange saker, og representerer dermed enn viss avlastning for administrasjonen.

2.8 FYLKESLAG OG GRUPPERINGER
Det er ingen eller kun sporadisk aktivitet i de få fylkesog lokallagene som eksisterer. For første gang på 25 år
ble det i 2017 ikke arrangert noen Midt-Norsk Lokalradiokonferanse, i regi av Trøndelag lokalradioforening.
Blant konsesjonærene eksisterer det flere radiogrupperinger med varierende formål og aktivitet.

Fra forbundets lokaler i Kristiansand (Foto: Kyrre Dahl)
Forbundssekretariatet yter medlemsservice, gir organisatorisk og radiofaglig rådgivning, produserer
arrangementer og står for kommunikasjon til medlemmene. I tillegg jobbes det med organisasjonsutvikling og
mediepolitisk arbeid.

Ved årsskiftet var følgende grupper registrert: Kristent
Radioforum (Forum for kristne radioer), Radio Riks (Forum for radioer og redaksjoner tilknyttet LO),
Foreningen for etniske minoritetsradioer (Forum for etniske og språklige minoritetsradioer), Studentradioene i
Norge (Forum for studentradioer) og Radiofellesskapet
GodRadio.
Det ble ikke søkt om eller utbetalt driftstøtte til noen fylkeslag eller grupperinger for 2017 fra Norsk
Lokalradioforbund.

Mer konkret har NLRs sekretariat ovenfor medlemmene
bidratt med veiledning innenfor fagområder som radioteknikk, 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
samt diverse annet administrativt arbeid.
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Medlems- og bransjestatus

3.1 MEDLEMSSTATUS
NLR fikk i 2017 14 nye medlemmer, mens 7 medlemmer ble utmeldt, herav 4 stasjoner som i løpet av året
ble nedlagt. Forbundet organiserte ved utgangen av
desember 2017 totalt 117 lokalradiokonsesjonærer
over hele Norge, som til sammen representerer 130
innholdskonsesjoner på DAB og FM. Antall medlemmer
omfatter derfor godt over 2/3 av konsesjonene som
antas å ha regulær drift. I praksis er dette en oppslutning fra en samlet bransje, og forbundets legitimitet,
slagkraft og eksistensgrunnlag anses som betydelig.
Medlemsmassen for øvrig viser 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. Konsesjonærer som ikke er
medlemmer hos oss, er i det vesentlige mindre organisasjonsradioer samt en rekke konsesjonærer som bare
er sporadisk aktive.

Medlemstilgang 2017
Bykle Radio
Kanal 1 Drammen
Radio Hurum
Radio Mehamn
Radio Porsanger
HamarRadioen
Frekvens Podcast (Assosiert medlem)
Radio Activa Hits
Radio Riks Oslo
Jæren Misjonsradio
Kanal 7
Radio 3,16

Blant medlemmene er det kun seks grupperinger som
har eiermajoritet i mer enn en medlemsstasjon. NLR
organiserer dermed totalt 98 ulike norskeide virksomheter, der selskapsformene aksjeselskap og
samvirkeforetak er de dominerende.
Av forbundets 117 medlemmer er det 40 som sender
regelmessig på DAB. Det representerer en økning på
17 kanaler sammenlignet med fjoråret. 96 medlemmer
har egne løsninger for transmisjon over internett. Ni
medlemmer sender kun på DAB og internett, mens ytterligere to sender bare som podcast eller nettradio.
Enhver som har konsesjon for drift av lokalradio uavhengig av teknisk plattform, kan søke om medlemskap
i NLR. Selskaper, individer og organisasjoner som driver
periodisk kringkastingsvirksomhet lokalt eller regionalt
uten konsesjon eller som produserer og/eller leverer
programmateriale for videresending av lokale medier,
kan søke om assosiert medlemskap. Det er per dato to
assosierte medlemmer i forbundet.

Ottadalsradioen
FM 8000 Bodø

Medlemsavgang 2017
NB Radio Arendal (Nedlagt)
Radio KSU 247 (Utmeldt)
Radio Exact (Nedlagt)
Radio Osterøy (Nedlagt)
Radio Røst (Utmeldt)
Radio Revolt (Utmeldt)
Teipen Radio (Nedlagt)
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3.2 BRANSJESTATUS
MARKANT ØKNING I LOKALRADIOLYTTINGEN
Lokalradiostasjoner over hele landet har i 2017 opplevd
en kraftig lyttervekst. Samlet sett har veksten i daglige
lokalradiolyttere vært på 20 prosent for målte lokalradioer fra fjerde kvartal i 2016 til fjerde kvartal i 2017,
ifølge tall fra Kantar TNS.
På kanalnivå opplever enkelte lokalradioer en formidabel økning, samtidig som den totale radiolyttingen faller
på landsbasis. Det er selvsagt sammensatte årsaker til
økningen. Hovedgrunnen må likevel tilskrives den nasjonale FM-slukkingen. Denne har ført til at lokalradio på
FM for mange radiobrukere er, nå er det eneste reelle
alternativet for å høre kringkastet radio. I følge Kantar
TNS sin statusrapport for radioåret 2017, har lokalradio
økt sin oppslutning i fire av seks slukkeregioner i løpet av
perioden.

Daglig oppslutning fylkesvis for
lokalradio i %
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I Nordland gikk lokalradiolyttingen opp fra 7,3 til 8,6 prosent. Trøndelag og Møre og Romsdal har en økning fra
12,6 til 14,4 prosent, mens i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland har det vært en økning fra 9,9 til 15,3
prosent. Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene har hatt en økning fra 13,9 til 14,4 prosent.
I Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus har lyttingen gått
ned fra 14,9 til 8,9 prosent. Nedgangen må sees i sammenheng med at sentrale kanaler som P5, P7 Klem og
NRJ ikke var med i målingen for fjerde kvartal og kun
målt i to av tre måneder i tredje kvartal i 2017. Også i
Troms og Finnmark har det vært en nedgang fra 8,1 til
7,4 prosent i lokalradiolyttingen. I denne regionen ble
de riksdekkende FM-signalene slukket sent på året, slik
at effekten først vil bli synlig i løpet av første halvår
2018.
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LOKALRADIOMANGFOLDET FORVITRER
Økt lytting til tross, lokalradiofamilien blir stadig mindre.
De faktiske forhold tilsier at 64 lokalradiokonsesjonærer
på FM er forsvunnet siden 2010. NLR vet at den reelle
nedgangen er større. Flere av konsesjonene som figurerer på mediemyndighetenes oversikter benyttes ikke, er
sammenslått eller nedlagt.

Lokalradio i Norge 2010 til 2017
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har parallelle sendinger på FM. Myndighetene viser ofte
til at terskelen for å etablere seg som konsesjonær på
DAB er lav, da det ikke stilles særlige krav til konsesjonen. Sannheten er at det i løpet av de tre siste årene
bare er etablert 11 nye lokale stasjoner på DAB. To av
disse aktørene har allerede forsvunnet på grunn av økonomiske forhold. Konklusjonen er at antall nye aktører
på DAB ikke veier opp for frafallet av aktører på FM.
LOKALRADIOØKONOMIEN ER UNDER PRESS
Ser man bort i fra de lokalradioer som frem til nå har
sortert under P4-paraplyen er det en kjensgjerning at
tradisjonell lokalradio over tid har stått i en særdeles
svak finansiell stilling. Dette gjelder både kommersielle
aktører, allmennradioer og nisjekanaler. Dette kommer
også klart til syne i Medietilsynets økonomirapport for
2017. Rapporten som for første gang differensierte resultatene på ulike typer av lokalradiostasjoner, viser at
ordinær lokalradio som ikke er en del av et nasjonalt
nettverk, har lav lønnsomhet.
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FM-KONSESJONÆRER

DAB-KONSESJONÆRER

Noe av reduksjonen kan selvsagt tilskrives at enkelte aktører har flyttet fra analog til digital distribusjon. Den
reelle nedgangen i de syv årene fra 2010 til 2017 er derfor på 43 konsesjonærer. Dette er i hovedsak
enkeltstasjoner som er nedlagt som følge av økonomiske årsaker.
Et stort flertall av disse har forsvunnet i løpet av de to
siste årene. En uheldig utvikling i så måte, er at flere og
flere aktører ser seg nødt til å fusjonere sine virksomheter, for å få levelige økonomiske rammer. Dette gjelder i
stor grad stasjoner med nisjeinnhold og begrensede muligheter for kommersielle inntekter.
Det er i dag bare 17 lokalradiostasjoner som kun distribuerer sine sendinger på DAB. De resterende aktørene

Mens 15 lokale kanaler tilknyttet P4-gruppen alene står
for nesten 60 prosent av reklameomsetningen og har et
overskudd på 32 millioner, er status for de resterende
150 lokalradiostasjonene et samlet driftsunderskudd på
1,5 millioner. Særlig er situasjonen ille for nisjeradioene.
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Årsresultat lokalradio 2016
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Det er spesielt heltidsstillinger i bransjen som har blitt
borte i løpet av perioden. I 2011 var det 302 heltidsansatte medarbeidere i norsk lokalradio. Ved utgangen av
2016 var dette tallet redusert til 135. Antallet deltidsstillinger har svingt litt mer i løpet av femårs-perioden, men
viser samlet sett også en tilbakegang.
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MARKANT REDUKSJON I ANTALL ARBEIDSPLASSER
Antall lønnede årsverk i norske lokalradioer er kraftig redusert siden 2011. Også antall frivillige medarbeidere i
lokalradio er på retur.
Norsk Lokalradioforbund innhentet sommeren 2017 tall
fra Medietilsynet, for å kartlegge hvordan aktørfrafallet
har påvirket utviklingen i antall ansatte og frivillige i lokalradiosektoren de siste fem årene.

Antall ansatte i lokalradiobransjen
2011 - 2016
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Ser man på antallet frivillige medarbeidere i perioden, så
viser tallene også her en tilbakegang. I 2011 var det
2510 personer som hadde et frivillig engasjement i lokalradiobransjen i Norge. Ved utgangen av 2016 var
antallet redusert med 19 prosent til 2083 personer.
KONSENTRASJON AV BRANSJEMAKT
NLR mener at konkurranse er sunt i det den foregår på
like vilkår. På DAB har derimot den mediepolitiske reguleringen tilrettelagt for en mediearena der NRK og de
kommersielle medieselskapene MTG og Bauer Media er
tildelt en markedsdominerende rolle. Dette gjør det
svært krevende for andre aktører å bli betydningsfulle.
Der lokalradio tidligere hadde en håndfull radiokonkurrenter, har de tre store lansert over 30 nye
landsdekkende DAB-kanaler rettet mot ulike målgrupper. På FM hadde denne grupperingen samlet 95
prosent av lyttermarkedet.
Det er ingenting som tyder på at maktkonsentrasjonen i
det norske radiomarkedet vil endre seg som følge av digitaliseringen. Man kan jo spørre seg om ytringsfriheten
og mediemangfoldet er styrket når radiotilbudet i teknisk sett Norge kontrolleres av staten (NRK) og to
utenlandske mediekonsern.
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Tallene som forbundet har fått tilgang til er innrapportert av lokalradiokonsesjonærene selv i deres
årsmeldinger til tilsynet. Disse viser at antall lønnede
årsverk er redusert med 60 prosent i perioden fra 2011
til 2016.

2012

2013

2014

2015

Antall lønnede medarbeidere (heltid)
Antall lønnede medarbeidere (deltid)
Antall lønnede årsverk

KONKLUSJON
NLR er av den oppfatning at meget svak økonomi, stort
aktørfrafall og bortfall av et betydelig antall arbeidsplasser de senere årene, med all tydelighet viser en bransje
som kjemper i motbakke og en politikk og rammebetingelser som fungerer lite tilfredsstillende.

2016

Konsekvensene av de vedtak og beslutninger som er fattet, eller nettopp mangel på sådanne, er at tradisjonell
lokalradio står spesielt svakt i Norge sammenliknet med
de aller fleste andre land.
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3.3 DIGITALISERING AV LOKALRADIO
Etablering av lokale digitale radionett har pågått med
stor styrke inneværende år. Flere lokale DAB-nett er delvis ferdigstilt og tatt i bruk. Et viktig økonomisk bidrag i
så måte har vært øremerkede tilskuddsmidler fra det offentlige. NLR har i utbyggingsprosessen vært sterkt
delaktig gjennom å tilby rådgivende teknisk ekspertise,
gjennom deler av 2017.
STATUS FOR UTBYGGING AV LOKAL-DAB
Det var ved årsskiftet delt ut 33 av 37 spektrumtillatelser for lokalradio. Norsk Lokalradioforbund
gjennomførte i desember 2017 en undersøkelse blant
medlemmene for å kartlegge status for utbygging av lokal-DAB. Denne viser at det er igangsatt bygging i 24 av
37 regioner. Kun to av regionene anses som ferdig utbygd. Disse tilhører til alt overmål P4-gruppen, med
Norkring som driftsansvarlig. Totalt var det satt i drift 54
lokale DAB-sendere i Norge, som helt eller delvis dekker
117 av Norges 433 kommuner. Digitaliseringen av lokalradio kom sent i gang og går som undersøkelsen viser, i
tillegg svært tregt.

Videre demonstrerer også resultatene av undersøkelsen
at de geografiske områdene avsatt til lokal-DAB er store
og at anlegg av praktisk økonomiske grunner først etableres i tilknytning til tett befolkede områder. Der er det
et kommersielt grunnlag og flere aktører kan dele på
regningen. Utkantstrøk og distriktene har derfor i stor
grad blitt skadelidende, fordi det der er vanskelig å
skape inntekter som sikrer prosjektet en bærekraftig
økonomi.
TILSKUDDSORDNINGENS FUNKSJON
Kulturdepartementet har gjennom en omlegging av tilskuddsordningen fra 2016, prioritert støtte til

digitalisering av lokalradio. Dette for å få gi flest mulig
lokalradioer mulighet til å adoptere en teknologi som i
forhold til analog radiodistribusjon, utløser store investeringsbehov og økte driftskostnader.
NLR er positiv til at man gjennom en revidert tilskuddsordning har tatt situasjonen for lokalradio på alvor når
det gjelder støtte til digitalisering av bransjen. Lokalradio
står overfor mange utfordringer fremover når radiomediet digitaliseres og det er uten tvil viktig med
støtteordninger som fungerer. Tross en økning i bevilgningen på 5 millioner kroner, er det NLRs oppfatning at
de statlige tilskuddsrammene avsatt til
digitalisering av lokalradio fremdeles er for små, sett i
forhold til behovet.
En hemsko for utbyggingshastigheten er støtteordningens særbestemmelse om grenser for maksimalt tilskudd.
NLR anser dette som en bremsekloss for kontinuitet og
progresjon når det kommer til digitalisering av bransjen.
Etableringen av støttetak har den konsekvensen at utbyggingshastigheten for lokal DAB treneres og at videre
utbygging for flere nett nå tvinges til stillstand grunnet
oppnådd støttegrad. Det er urovekkende all den tid det
av 37 potensielle lokale anlegg, kun er noen få som har
en noenlunde tilfredsstillende utbygging.
Det er også betimelig å nevne at en lokalradio med små
ressurser løper en stor risiko, når man ved å etablere
seg på DAB påtar seg store transmisjonskostnader. Man
kan riktignok søke om tilskudd til å dekke leieforpliktelser, men det er ingen garantier for hvor lenge
tilskuddsmidlene vil vare. Får man tilskudd ett år, er det
ingen automatikk i at man vil motta tilsvarende støtte
neste år. På denne måten vil offentlige subsidier på
mange måter fungere som kunstig åndedrett, frem til
støtten på et tidspunkt vil ta slutt.
ANDRE UTFORDRINGER I DIGITALISERINGSPROSESSEN
Manglende tilgang på teknisk digitalkompetanse i bransjen er et stort problem. 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 også vært mye forsinkelser i leveranse av utstyr
og ikke minst tilgang til antenneanlegg til ulike stasjoner.
Man ser også at det er utfordrende å få etablert linjeleveranse/samband til stasjoner.
ÅRSMELDING 2017
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3.4 RADIOLYTTING 2017
Den daglige lytteroppslutningen (snitt alle ukedager) er i
2017 10,4 % mot 11,0 % i 2016.*
Utviklingen av radiolytting:

og språklige minoritetsgrupper støtte, der seks av disse
kvalifiserte for det nye maksimumsbeløpet som er 50
000 kroner. Når det kommer til programproduksjoner
var det Mediehus og lokale TV-stasjoner som stakk av
med den største andelen. Totalt ble det delt ut i overkant av 4,1 millioner kroner i denne kategorien.
Lokalradio ble her tildelt rett over en million kroner.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

3.6 LOKALRADIOPRISEN 2017

10,4 %

11,0 %

11,4 %

12,7 %

14,3 %

13,9 %

Lokalradioprisen 2017 gikk til Andreas Reitan fra Nea Radio. Prisen ble tildelt for hans mangeårige innsats for
Nea Radio og Norsk lokalradiobransje.

Totalt deltok 32 medlemsstasjoner (35 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.
* Kantar TNS SN Radio 12/17

3.5 MIDLER FRA FAGUTVALGET
Dagens tilskuddsordning er hjemlet i Stortingets årlige
budsjettvedtak. Retningslinjene for tildeling av tilskudd
til lokale lyd- og bildemedier ble i 2015 endret med virkning fra og med 2016, med hjemmel i forskrift 19.
februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Den nye tilskuddsordningen åpner også for at
det kan tildeles tilskudd til digitalisering av lokalradio.
Om lag halvparten av midlene som årlig tildeles gjennom tilskuddsordningen er øremerket
digitaliseringstiltak. Tilskuddsrammen er på 19,2 millioner kroner årlig.
I 2017 ble det totalt søkt om 40 millioner kroner fordelt
på 300 søknader fra 101 søkere til. Over halvparten av
de 19 millionene som ble delt ut, ble tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio. I
tilskuddskategorien investeringstilskudd til digitalisering
av lokalradio mottok 17 anleggskonsesjonærer midler til
utbygging av digitale radionett. Ytterligere 36 aktører
mottok støtte til andre typer digitalisering eller midler til
å leie kapasitet hos en anleggskonsesjonær.
Norsk Lokalradioforbund fikk tildelt maksimumsbeløpet
på 620 000 kroner. Totalt ni radiostasjoner eller redaksjoner fikk tildelt driftsstøtte for å tilby radio for etniske

(Foto: Thor Magnar Thorsen)
I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Vinneren av Lokalradioprisen 2017 får lokalradioprisen
for sin innsats, ikke bare for sin egen kanal, men også for
en utrettelig innsats for norsk lokalradio på mange plan gjennom mange år. Stasjonen vedkommende har hatt
ansvar for startet som mange andre kanaler i det små,
med begrensede midler og under svært kummerlige forhold. Dette ble kompensert med over gjennomsnittet
mye innsats, natt og dag så vel som helg og høytider og
som er nå blitt til et aldri så lite radioeventyr. I dag er
stasjonen og personen etter hvert blitt et forbilde og en
inspirasjon for mange andre i lokalradiobransjen. Prisvinneren kan også vise til mildt sagt vanvittige lyttertall.
Snart hører ikke mindre enn halvparten av befolkningen i
konsesjonsområdene på hans radio – hver dag»
Prisen ble delt ut under festmiddagen på landskonferanse i Stavanger og juryen bestod av fjorårets vinner
Aslak Skretting og Pål Lomeland fra administrasjonen.

ÅRSMELDING 2017
NORSK LOKALRADIOFORBUND

12

4

Virksomheten 2017

4.1 NLR SOM INTERESSEORGANISASJON
En av NLRs viktigste oppgaver er å arbeide for å bedre
rammebetingelsene for lokalradio i Norge. Dette gjør vi
gjennom dialog med departement, offentlig forvaltning,
politikere og samarbeidende organisasjoner. 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. NLR har også som ambisjon å være en aktiv
bidragsyter når det gjelder politiske innspill og offentlige
høringer som berører medlemmenes vilkår.
Styringsverktøyet i så måte er tiltaksplanen som ble vedtatt på siste landsmøte.

HØRING - NOU 2017:7 DET NORSKE MEDIEMANGFOLDET - EN STYRKET MEDIEPOLITIKK FOR BORGERNE
Myndighetene hadde en mulighet til å sette lokalradios
situasjon på dagsorden, når Mediemangfoldsutvalget
våren 2017 la frem en utredning over hvilke mål staten
skal ha for mediemangfoldet, og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan benyttes for å stimulere til et
fortsatt mediemangfold i Norge.
Til tross for at NLR avleverte et omfattende og konkret
innspill med forslag og anbefalinger sett fra lokalradioens ståsted, inneholdt rapporten ikke en eneste setning
om hvordan et fortsatt mangfold av lokalradiostasjoner
skal sikres.
Utredningen ble sendt på høring sommeren 2017 og
forbundet avga et vidtfavnende høringssvar. I denne
lanserer NLR en rekke forslag til hvordan lokalradiobransjen kan revitaliseres, der enkelte av løsningene ikke har
noen kostnad for det offentlige. 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.

Daværende kulturminister, Linda Helleland, mottar Mediemangfoldsutvalgets rapport (Foto: Pål Lomeland)
Videre må tildelingskriteriene for Mediemangfoldsutvalgets forslag til nye offentlige støtteordninger gjøres mer
medieuavhengige og på den måten mindre ekskluderende. Dessuten må rammene for «tilskudd til lokale
lyd- og bildemedier» økes. Parallelt er det svært nødvendig og viktig at støtteordningen for digitalisering av
lokalradiosektoren styrkes ytterligere. Det oppfordres
også til en mer liberal frekvenspolitikk på FM.
I forlengelsen av dette politiske innspillet inviterte forbundet også de åtte stortingspartiene til å svare på
hvordan de vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen.
Konklusjonene derfra er at det er flertall for at lokalradio
bør innlemmes i ordningen med mediestøtte, at lokalradio bør få utnytte ledige frekvensressurser på FM og at
lokalradio må få anledning til å fortsette på FM også etter at inneværende periode går ut.
INNSPILL FRA LOKALRADIOFORBUNDET TIL REVIDERT
BINGOFORSKRIFT
De aller fleste organisasjonsradioene i tillegg til mindre
by- og bygderadioer har radiobingo som hovedinntektskilde. De opererer i et lite marked lyttermessig og har
små eller ingen muligheter for kommersielle inntekter.
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I forbindelse med Stortingsmelding 12 (2016–2017) –
«Alt å vinne— Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk»,
har Lotteri og Stiftelsestilsynet igangsatt et arbeid med
mål om å revidere gjeldende forskrift om bingo. På
vegne av lokalradiobransjen har Norsk Lokalradioforbund fremmet en rekke synspunkter og innspill i forhold
til tilsynets videre arbeid med ny forskrift.

viser NLR til at det pågår en omfattende bygging av lokale DAB-nett over hele Norge og at trangen til offentlig
drahjelp er stor. Derfor representerer det en utfordring
når mange av de mest aktive anleggskonsesjonærene
har nådd maksimal tilskuddsgrad og av regulatoriske
grunner er ekskludert fra å søke støtte.
NLR ber derfor Familie- og kulturkomiteen om å bidra
løsninger som sørger for fornuftig kontinuitet og progresjon i forhold til digitalisering av lokalradio. Vi mener
støtteordningens innretning med støttetak er svært
hemmende og bør oppheves, slik at man i alle fall får benyttet midlene som stilles til rådighet. Det derfor
hensiktsmessig å tildele støtte i henhold til andre regelverk enn bagatellstøttereglene.

(Foto: Radio Kongsvinger)
Enklere administrasjon, høyere premiesatser og tillatelse til digital utfylling av bingoblokker er
hovedtrekkene i forslaget fra forbundet.
NLR presiserer også at man er sterkt imot at nevnte
stortingsmelding åpner for at spillere kan delta i hovedspill i bingohaller hjemmefra via Internett. Dette vil uten
tvil skape en konkurransesituasjon med radiobingo, som
per i dag tilbyr den eneste muligheten for å spille bingo i
regulerte former, uten å oppsøke en bingohall.
Innspillet er utformet av et oppnevnt arbeidsutvalg, bestående av representanter fra bransjen og
administrasjonen i forbundet. Det er også sendt på intern høring til utvalgte lokalradiostasjoner. Lotteri- og
Stiftelsestilsynet vil i løpet av høsten utarbeide et forslag
til revidert bingoreglement, som i løpet av våren 2018
sendes på høring.
INNSPILL TIL FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN VEDRØRENDE STATSBUDSJETTET 2018
NLR avleverte høsten 2017 et innspill til Familie- og kulturkomiteen knyttet til den etablerte støtteordningen i
forbindelse med digitaliseringen av lokalradio i Norge.
Med henvisning til «Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier» (Kap. 335 Mediestøtte, post 74) i statsbudsjettet

Etter NLRs syn vil det kunne være hensiktsmessig å gå i
dialog med ESA for å vurdere hvorvidt denne typen
støtte kunne ha blitt notifisert til og godkjent av ESA direkte etter unntaksreglene for offentlig støtte. NLR
antar at ESA vil være positive til en slik dialog, og til å se
på hvilket handlingsrom man har for tildeling av disse
spesifikke formene for støtte i fremtiden.
NLR har i løpet av året også spilt inn likelydende bekymring til både Kulturdepartementet og Medietilsynet.
FORHANDLINGER MED TONO OG GRAMO
Det mest synlige resultatet av forbundets innsats i 2017
er at Gramo og NLR er blitt enige om en ny avtale for
beregning av musikkvederlag for lokalradiobransjen.
Forbundet har på vegne av 122 lokalradiokonsesjonærer
forhandlet med Gramo siden februar 2016, med mål om
få en enklere og mer rettferdig vederlagsmodell. Den
nye og omforente avtalen regulerer vederlag for bruk av
lydopptak i lokale kringkastingssendinger og baserer beregningen på konsesjonærens omsetning sett i forhold
til musikkbruk.
Avtalen medfører en reduksjon i lokalradios samlede vederlag til Gramo, samtidig som den er også
plattformnøytral, på den måten at man ikke avregnes
vederlag for uendret parallell videresending av FM på en
annen kringkastingsplattform. Forbundet har også fått
gjennomslag for å videreføre ordningen med fradrag for
visse typer av inntekter før beregning av vederlag. Den
nye avtalen gjelder fra 2017.
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Etter to års forhandlinger og 12 forhandlingsmøter, har
det dessverre ikke lykkes NLR å komme frem til en ny og
omforent avtale med Tono. Vårt mandat gjennom fullmakten fra medlemmene har vært å fremforhandle en
avtale som sikrer lokalradio en enklere, rimeligere og
mer rettferdig vederlagsberegning. Dialogen med Tono
ble formelt avsluttet før jul 2017, uten forhandlingsresultat.
Forhandlingene med Tono og Gramo har naturligvis
opptatt mye tid for både forhandlingsutvalg, styret og
administrasjonen.
BEKYMRINGSMELDING TIL DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
NLR har sendt et notat til direktoratet, der man uttrykker bekymring for svekket beredskap i norske tunneler
på grunn av lav andel DAB-apparater i den norske bilparken. NLR tar i henvendelsen til orde for at lokalradio må
inn i tunneler på FM.

av lokalradio i storbyene vil ha for konkurransesituasjonen og flyten av varer og tjenester i det norske
radiomarkedet.
ESA konkluderte før sommeren med at klagen ville lukkes, med mindre det fremkommer nye opplysninger
som kan kaste nytt lys over saken. NLR sendte i juni via
Kluge Advokatfirma AS inn et omfattende tilleggsnotat i
saken. Likeledes ble det i desember også sendt inn tilsvar på Kulturdepartementets motsvar.
Klagen var fremdeles til behandling ved årsskiftet.
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.
Digitaliseringen av riksradio i Norge, med påfølgende
FM-slukking har medført en massiv mediedekning og tilhørende oppmerksomhet for radiomediet, gjennom
hele året. Dette har på sin side ledet til publisering av
mange misvisende opplysninger fra feilinformerte eller
uvitende journalister.
Administrasjonen i NLR har gjennom hele året kontaktet
medier for å oppklare misforståelser og rydde opp i feilinformasjon disse 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 fortsatte eksistens på FM.

Foto: Pål Lomeland
NLR mener at det er vanskelig å se argumenter mot
dette, dersom man har som utgangspunkt at man skal
ha best mulig beredskap. NLR henstiller derfor at direktoratet tar et raskt initiativ ovenfor Statens Vegvesen,
slik at dette er mulig å gjennomføre.
Kopi av brevet ble sendt Justisdepartementets beredskapsavdeling, Samferdselsdepartementet og Nkom
OPPFØLGING AV ESA-KLAGE
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

Også bedrifter og produsenter som tjener penger på
teknologiskiftet har benyttet seg av feilaktig informasjon
for å fremme sine produkter. NLR har i løpet av året
stoppet flere lokale og nasjonale markedsføringstiltak
som baserte budskapet på åpenbart misvisende eller
uriktig informasjon, i lokalradios disfavør.
NLR I MEDIA
NLR har gjennom hele inneværende år vært meget synlige i debatter som omhandler bransjen, noe et
betydelig antall medieoppslag viser. Der det tidligere har
eksistert en begrenset kunnskap om lokalradio i samfunnet generelt og i norsk medieverden spesielt, har en
uvanlig stor oppmerksomhet rundt lokalradio det siste
året, økt bransjens anseelse.
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NLR har vært en hyppig benyttet kilde i saker som angår
det digitale radioskiftet. NLR har vært sitert i over 600
medieoppslag i 2017, i hovedsak redaksjonelle saker i lokale, regionale og nasjonale aviser. NLR har også deltatt
i flere radioprogram på NRK, i God Morgen Norge og Nyhetskanalen på TV2, i Dagsrevyen på NRK og i NRKs
distriktssendinger.

forbundets høringsuttalelser, politiske innspill og årsmeldinger publiseres fortløpende.
SOSIALE MEDIER
NLR har også sosiale profiler på Facebook og på Twitter
under emneknaggen #Lokalradioforbundet. Alt innhold
fra lokalradio.no publiseres automatisk på forbundets
sosiale plattformer.
NYHETSBREV
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.

Skjermdump nrk.no

4.2 NLR SOM INFORMASJONSKANAL
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. Daglig nyhetsrevisjon, kontinuerlig
produktforbedring og modernisering krever mye ressurser fra sekretariatet i form av nyhetsovervåkning,
journalistisk virksomhet og webutvikling.
LOKALRADIO.NO
Forbundets nettside på domenet lokalradio.no er NLRs
viktigste informasjonskanal. Nettsiden hadde i 2017
over 800 000 unike besøkende og blir flittig brukt av
både medlemsmassen, mediebransjen, politikere, mediemyndigheter og andre som har interesse for
lokalradio. På lokalradio.no finner du blant annet et
stort medlemsressurssenter med avtaler, regelverk og
informasjon, i tillegg til daglige oppdaterte nyheter som
er relevante for bransjen.
Nettsiden har i løpet av 2017 blitt utvidet med en rekke
tilleggsfunksjoner. Blant annet har NLR utviklet og integrert en ny søkbar oversikt over lokalradio i Norge. I
denne søkemotoren kan man filtrere og sortere lokalradiostasjoner etter frekvenser, dekningsområde, innhold
og sendeplattform. Det er også opprettet egne sider der

4.3 NLR SOM SERVICEINSTITUSJON
NLRs sekretariat, forbundsstyre og forbundsutvalg har
ovenfor medlemmer bidratt som rådgivere innenfor en
rekke saksområder. Det er fremdeles et stort antall henvendelser til administrasjonen fra medlemmer som
søker bistand og faglig rådgivning.
TEKNISK BISTAND OG DIGITALKOMPETANSE
Frem til 1. mai kunne NLR tilby medlemmene teknisk
rådgivning og bistand gjennom en dedikert prosjektstilling. Fra årsskiftet og frem til stillingen ble nedlagt var
forbundets tekniske rådgiver involvert i over 30 oppdrag, der en overvekt var knyttet til digital teknologi.
Oppdragene varierte i størrelse og omfang og kunne
dreie seg om alt fra enkel teknisk support til større prosjektoppdrag på lokasjon. Eksempelvis driftssetting og
opprettelse av FM og DAB senderanlegg, linjer, oppsett
av studioinstallasjoner med videre.
Spørsmål og problemstillinger av teknisk art håndheves i
dag av forbundets administrasjon og teknisk utvalg.
LYTTERUNDERSØKELSEN
Den felles plattformen for lyttertall fra Kantar TNS er en
avgjørende bransjefaktor. I en tid som preges av store
endringer i radiolandskapet er det viktigere enn noen
gang å kunne dokumentere en stasjons lytterandel på
de ulike kringkastingsplattformene.
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Det er NLR som på vegne av medlemmene fremforhandler, koordinerer og administrerer samarbeidet med
Kantar TNS som leverer tallene.
Det var 32 deltakende radioer i lytterundersøkelsen i
2017, fire færre enn foregående år. 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, 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.
MEDLEMSFORDELSPROGRAM
NLR lanserte sommeren 2017 et nytt fordelsprogram for
medlemmene. Her har forbundet forhandlet frem noen
gode medlemstilbud- og rabatter med utvalgte leverandører innenfor ulike virksomheter og bransjer som er
relevante for drift og produksjon av lokalradio. Tanken
er at våre medlemmer skal oppnå bedre betingelser
gjennom å være en del av et større felleskap.
Foreløpig består programmet av seks medlemsfordeler,
og nye avtaler lanseres fortløpende. Tilbudene vil kunne
bestå i rabatter eller annet prisavslag på varer eller tjenester levert av våre samarbeidspartnere. I utvalgte
tilfeller vil ansatte og frivillige tilknyttet de enkelte stasjonene også kunne benytte seg av tilbudene. Dette er i
så fall spesifisert i beskrivelsen for medlemsfordelene
som er publisert på lokalradio.no.
BEREDSKAPSAVTALEN
Beredskapsavtalen ble inngått i 1994, reforhandlet i
2001-2002 og revidert i 2006 og 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.
Nåværende avtale løper ut 2017 og NLR har sammen
med representanter for NRK og øvrige avtaleparter forhandlet frem et revidert forslag til ny avtale gjeldende
for NLRs medlemmer fra 2018. Avtaleforslaget ligger nå
til godkjenning i Justisdepartementet.

TJENESTER PÅ RADIO.NO
Radio.no er et nettsted som skal bistå norske forbrukere
i forbindelse med overgangen til digital radio. Radio.no
drives av Digitalradio Norge, som eies av NRK og P4.
Nettstedet er også en fellesplattform for å presentere
det store mangfoldet av norske digitale radiokanaler.
NLR og Digitalradio Norge har inngått et samarbeid, som
sikrer at digitale lokale radiostasjoner som ønsker det,
også skal kunne ta del i kanaloversikten på radio.no.
NLRs rolle vil være å fungere som kontaktpunkt for lokalradiobransjen og koordinere arbeidet med
nyregistrering- og endring av den enkelte radiostasjons
oppføring.
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.
Pressekortene fikk en ansiktsløftning i 2017, og det ble
utstedt 67 pressekort i fjor mot 60 året før.

4.4 NLR SOM TILRETTELEGGER FOR
KOMPETANSEUTVIKLING
Forbundet ser viktigheten av å utvikle menneskene bak
produktene. Det er den enkelte medarbeider som skaper verdiene. Bransjens store utfordring ligger i å skape
et godt lokalt produkt forankret på et godt administrativt og markedsmessig fundament med hensiktsmessige
tekniske løsninger.
Lokalradioen fungerer også fortsatt som springbrett for
medarbeidere i rikskanalene. Situasjonen er en utfordring for bransjen, samtidig som det viser at bransjens
beste medarbeidere er profesjonelle og etterspurte.
KURS OG SEMINARER
Etter noen år med en begrenset kursvirksomhet, har
NLR i 2017 prioritert å gjennomføre enkelte medlemskurs. Dette bunner i flere henvendelser om bistand i
kurssammenheng fra enkeltstasjoner.
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omhandlet i hovedsak programinnhold, format, teknikk
og de kommersielle og administrative sidene ved radiodrift.
NLR har organisasjonsmessig ansvar for alle markedsrelaterte tiltak. Samtidig organiserer NLR 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.
Ronny Brede Aase på landskonferansen i Stavanger 2017
(Foto: Pål Lomeland)
LANDSSAMLINGER
NLRs landskonferanse 2017 ble arrangert i Stavanger fra
21. til 23. april. Landssamlingene er et viktig møtepunkt
for medlemsstasjoner, øvrig bransje, forvaltning og leverandører. 122 deltakere fra 49 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 siden landsmøtet i Drammen i 2006.
NLR har benyttet midler over driftsbudsjettet for å få et
best mulig program og en best mulig ramme rundt arrangementet.
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 også landsmøte og er vedtatt lagt
til Kristiansand. Det vil arrangeres fra 13. til 15. april
2018. For å kutte kostnader har forbundet valgt å utøve
prosjektledelse og konferanseadministrasjon i egen regi.
RADIODAGER OG PRIX RADIO
Radiodager er samlingspunktet for hele den norske radiobransjen - både allmennkringkasting, kommersiell
radio og lokalradio. Radiodager er et arrangement som
først og fremst tar sikte på å være en inspirasjonskilde
for dem som lager radio til daglig. Foreningen Radiodager er etablert som en frittstående, selvstendig enhet
med NRK, P4, Bauer Media og Norsk Lokalradioforbund
som eiere. Arrangementet i 2017 ble gjennomført i sin
helhet på Ullevål Business Center (UBC), med rekorddeltakelse. Årets program var innholdsrikt og variert og

Nea Radio ble kåret til årets lokalradio i den for året nyopprettede kategorien. (Foto: Lasse Mørkhagen)
UTGIVELSE AV HÅNDBOK I RADIOREKLAME
NLR vil gjerne hjelpe alle som driver med annonsesalg i
lokalradio og lanserte i 2017 en egen håndbok for radioreklame. Boka er skrevet av Rune Remøy og vil være til
hjelp og inspirasjon for lokale annonsører som ønsker å
bygge en lønnsom lokal merkevare. Innholdet er basert
på erfaringer gjennom mange år med hvordan lokale annonsører kan skape gode salgsresultater med radio.

Boken er trykket i 500 eksemplarer og selges til kostpris
gjennom NLRs egen nettbutikk på lokalradio.no
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Økonomi 2017

INNTEKTER

2017

2016

2015

2014

Kontingenter

766 110

757 923

806 822

893 255

Støtte Medietilsynet

620 000

620 000

2 287 546

2 324 753

1 100 313

987 642

500 926

187 139

10 691

9 338

24 239

64 938

2 496 423

2 376 018

3 619 533

3 470 085

Lønn, honorarer, sosial kost adm. & styre

942 893

1 152 837

1 205 876

1 682 615

Kjøp av tjenester

447 694

358 734

319 025

171 663

Reise, diett og kilometergodtgjørelse

155 575

188 374

279 459

309 324

Utadrettet aktivitet inkludert tele og porto

326 634

318 903

1 091 850

225 266

Øvrig drift, inkludert avskrivninger og tap

342 756

750 034

946 833

1 204 771

2 215 552

2 768 882

3 843 043

3 593 639

281 562

- 393 978

- 199 727

- 123 554

Andre inntekter
Finansinntekter (netto)

UTGIFTER

ÅRSRESULTAT

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET
NLRs driftsregnskap viser for 2017 et overskudd på kroner 281 562, mot et budsjettert resultat i balanse. Dette gjør at
forbundets egenkapital ved årsskiftet er kroner 2 098 920. Det positive resultatet kan tilskrives en kraftig reduksjon i
driftskostnadene, mens inntektene foruten tilskudd og kontingent er økt betraktelig.
Inntektene fra kontingenter ligger på budsjett. Det samme gjør tilskuddet fra Medietilsynet. Andre inntekter ligger
godt over budsjett grunnet overskudd fra landssamlingen og lytterundersøkelsen. Totalt er inntektene foruten tilskudd og kontingent økt med over 50 prosent siden 2015.
På utgiftssiden er lønnskostnader noe under budsjett. Kjøp av tjenester ligger godt 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. Posten
øvrige driftskostnader er godt under budsjett. De totale driftsutgiftene er redusert med 20 prosent sammenlignet med
året før, og nesten 60 prosent siden 2015.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetningen.
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Styrets sluttord

Styret har vært opptatt av å løfte blikket og se inn i fremtiden. Målet er å oppnå vilkår som sikrer at lokalradio kan
overleve i den ekstreme dynamikk som preger media. 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.
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

JANA JOHNSEN, styremedlem

BJØRN-MARTIN BRANDETT, styremedlem

STEIN HELGE NILSEN, styremedlem

GEIR STEINER FRIBERG, styremedlem

PÅL LOMELAND, daglig leder
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