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1  Styreleders innledning 
 

Vi ble hørt! Vi vant frem, takket være formidabel innsats de 
siste årene fra styre, administrasjon og medarbeidere i 
medlemsradioer over hele landet, som har stått på for å 
forklare omgivelsene våre hvor viktig FM-konsesjonene 
våre er for framtiden. Takk for innsatsen alle sammen.  
 
Norsk Lokalradioforbund har de siste årene arbeidet hardt 
for å få vedtatt en konsesjonsforlengelse på FM, og på den 
måten trygge rammevilkårene for lokalradioer over hele lan-
det. På oppdrag fra Kulturdepartementet fikk Medietilsynet i 
desember 2018 oppgaven med å utrede en eventuell for-
lengelse av dagens FM-konsesjoner for lokalradio etter 
2021, og den 8. mai var vi til stede i Ber-
gen sammen med Kulturminister Trine 
Schei Grande, medlemmer av Familie- og 
Kulturkomiteen, Medietilsynet og repre-
sentanter for radiobransjen, da rapporten 
ble presentert. I rapporten anbefalte tilsy-
net at eksisterende FM-konsesjoner for 
lokalradio forlenges med 5 år, til 31. de-
sember 2026. Tilsynet begrunnet dette 
med hensynet til blant annet lokalradioe-
nes viktige betydning for det norske 
mediemangfoldet, og det faktum at mesteparten av inntek-
tene til lokalradioene kommer fra FM-virksomheten. Vi skal 
være stolt over gjennomslagskraften vi har hatt i dette 
spørsmålet, og innsikten vi har klart å skape om lokalradio-
bransjen hos politikerne på Stortinget, i 
Kulturdepartementet, Medietilsynet og Nkom. Anbefalingen 
i Medietilsynets rapport ble tatt til følge, og i statsbudsjettet 
for 2020 bad Kulturdepartementet Medietilsynet om å sette 
i gang et arbeid for at eksisterende FM-konsesjoner for-
lenges både i og utenfor slukkeområdene. Dette er en av 
våre største seire i nyere tid.  
 
Medietilsynet foreslo i rapporten også å øke den økono-
miske rammen for tilskuddsordningen for lyd og 
bildemedier, og utvide ordningen slik at det de kom-
mende årene også kan gis driftsstøtte til digitalisering i 
tillegg til investeringstilskudd. Det blir viktig for å sikre 
økonomien hos små lokalradioer som tar på seg store og 
kostbare utbygginger av sendernett for DAB, og vi job-
ber for å sikre at også dette følges opp politisk.  
 

 

Vi har møtt stor forståelse de siste årene hos Medietilsynet 
for økonomiske forhold og rammevilkår i lokalradiobran-
sjen. Det er vi takknemlige for, og det er viktig grunnlag for 
arbeidet med å sikre lokalradioenes plass i det norske me-
diemangfoldet i årene som kommer.  
 
Den pågående digitaliseringen av lokalradioene og ut-
bygging av Lokalradioblokka medfører de største 
investeringene bransjen vår noensinne har stått oven-
for. Behovet for kompetanse og teknisk bistand er 
stort, og Norsk Lokalradioforbund ble i mai tildelt 
støtte fra Medietilsynet til et nytt digitaliseringspro-

sjekt for lokalradioene. Forbundet tilbyr 
nå teknisk kompetanse til medlemmene, 
for å bidra i den pågående digitalise-
ringen. Den viktigste delen av prosjektet 
har vært ansettelsen av en egen teknisk 
rådgiver, og Eivind Engberg startet i stil-
lingen 1. september. Eivind har allerede 
vært høyt og lavt over hele landet på 
oppdrag for medlemmene våre, på fjell-
topper og i studioer, fra Finnmark i nord 
til Agder i sør. Vi har grunn til å være 

stolte av utbyggingen av DAB for lokalradio, og alt ar-
beidet som legges ned.  
 
Forbundet har lenge arbeidet for å få til en endring i bingo-
forskriften som tillater spill med digitale bingoblokker, uten 
at disse må skrives ut før de kan benyttes, og Lotteri- og 
stiftelsestilsynet sendte høsten 2019 på høring forslag om 
flere endringer i forskriften. Etter høring og endelig be-
handling ble det klart at Kulturdepartementet fjernet 
kravet, og at radiobingo kan spilles også digitalt fra og med 
1. januar 2020. Det vil kunne bety mye for økonomien i lo-
kalradioene som finansierer driften med bingo.  
 
En stor takk til styremedlemmer og daglig leder for god 
innsats i året som har gått, vi har utrettet mye.  
 
 
 
 
Aslak Sommerfelt Skretting 
Styreleder, Norsk Lokalradioforbund 
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2  Organisasjonen 

2.1 OM NORSK LOKALRADIOFORBUND 

Norsk Lokalradioforbund forkortet NLR, er en med-
lemsbasert bransje- og interesseorganisasjon for 
lokalradiostasjoner i Norge. Da nærradio ble etablert 
som en prøveordning i 1982 ble det opprettet et felles-
utvalg 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.  
 
Forbundet har hovedkontor i Kristiansand og organi-
serte ved utgangen av 2019 124 
lokalradiokonsesjonærer. NLR er medlem av Norsk 
Presseforbund og deleier i Foreningen Radiodager 
sammen med NRK, P4-gruppen og Bauer Media.  
 
Norsk Lokalradioforbunds formål, som nedfelt i ved-
tektene, er å ivareta medlemmenes felles interesser og 
fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige 
sammenhenger. Norsk Lokalradioforbund skal være 
partipolitisk og verdimessig nøytralt.  
 
Organisasjonen tar opp og samordner felles saker, øns-
ker og krav for medlemsradioene, og vi skal være 
radioenes talerør overfor styresmakter og andre ram-
mesettere. I tillegg arbeider NLR med 
samarbeidsavtaler, serviceprodukt og generelle med-
lemsaktiviteter for lokalradioene.  
 
Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, 
landsmøtevedtak og handlingsplaner. Landsmøtet er 
organisasjonens øverste myndighet. NLR er dermed en 
demokratisk oppbygd organisasjon med landsmøte, 
vedtekter og valgt styre. 
 
2.2 ØKONOMI 

NLR finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom 
statlig tilskudd, medlemskontingent samt inntekter fra 
arrangementer og prosjekter.  
 
NLRs driftsregnskap viser for 2019 et overskudd på 
kroner 615 470,- mot et budsjettert resultat i balanse. 

Dette gjør at forbundets egenkapital ved årsskiftet er 
kroner 3 004 055. Driftsinntektene for 2019 er vesent-
lig høyere enn i 2018. I tråd med forbundsstyrets 
vedtak fra 2018 om å avsette ekstra midler til å styrke 
forbundets politiske arbeid, er også driftskostnadene 
økt sammenlignet med året før. Det henvises til kapit-
tel 5 for en oppsummering av forbundsøkonomien. 
 
Styret er tilfreds med at administrasjonen i forbundet 
utviser solid økonomistyring og god kostnadskontroll. 
Styret understreker at dette gir både forutsigbarhet og 
handlekraft. Det foreslås at årets overskudd avsettes til 
fri egenkapital.  
 
Det er ventet at enkelte av forbundets hovedinntekts-
kilder, herunder medlemskontingent vil falle i årene 
som kommer. Styret i NLR vil presisere at det fremover 
må tillegges et søkelys på å opparbeide en solid og god 
egenkapital som gjør forbundet rustet til å møte ut-
fordringer i årene som kommer. 
 
Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnska-
pet og balansen med tilhørende noter dekkende 
informasjon om forbundets drift og stilling pr. 31. de-
sember 2019. 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 forbundssty-
ret. Dette består av styreleder, nestleder og fire 
styremedlemmer. Etter forbundets landsmøte i Kris-
tiansand, den 14. april 2018, består styret i NLR består 
av fire menn og to kvinner. Styret representerer et 
mangfold av radiostasjoner med stor geografisk spred-
ning. 
 
Det har blitt avholdt fem styremøter i 2019 og det er 
blitt behandlet 59 saker. Utover ordinære styremøter, 
har mye av kommunikasjonen mellom administrasjo-
nen og styremedlemmene foregått pr. telefon og e-
post.  
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2.4 STYRETS SAMMENSETNING 

Forbundsstyret 2018 -  2020 

 
 

   
ASLAK SOMMERFELT SKRETTING THOR MAGNAR THORSEN HILDE APNESETH 

Styreleder Nestleder Styremedlem 
JærRadioen Radio 102 Radio Metro 

   

   
BJØRN-MARTIN BRANDETT JANA JOHNSEN STIAN ELVERUM 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
HedmarksRadioene Radio Bardufoss Nea Radio 

 

Varamedlemmer 2018 -  2020 

 
 

NILS MARTIN KRISTENSEN FRODE BJORVAND TED IVAR PAULSEN 
Varamedlem 1 Varamedlem 2 Varamedlem 3 

GLR Radio Loland Radio Bø 
   

MARGRETHE S. TVEIT RITA STAVN  
Varamedlem 4 Varamedlem 5  

Radio 3,16 Radio Hallingdal  
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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 bemanning i utvalg og komitéer: 
 

Forhandl ingsutvalget (FU) 2018 -  2020 

 
Leder Aslak Sommerfelt Skretting JærRadioen 

 

Medlem Jana Johnsen Radio Bardufoss 

 

Medlem Bjørn-Martin Brandett HedmarksRadioene 

Teknisk utvalg (TU) 2018 -  2020 

 

Leder Bjørn-Martin Brandett HedmarksRadioene 

 

Medlem Eivind Engberg Norsk Lokalradioforbund 

 

Medlem Alf Myhre Radio Lindesnes 

Programkomiteen for landsmøtet i  2020 (PK)  

 

Leder Thor Magnar Thorsen Radio 102 

 

Medlem Thomas Küverling Radio Trøndelag (Vertsradio) 

 

Medlem Stian Elverum Nea Radio (Vertsradio) 

 

Medlem Pål Lomeland Norsk Lokalradioforbund 

Jury Lokalradioprisen 2020 

 

Leder Pål Lomeland Norsk Lokalradioforbund 

 

Medlem Eivind Engberg Norsk Lokalradioforbund 

 
Medlem Aslak Skretting JærRadioen 

 
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 Kristiansand i april 2018.
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2.6 FORBUNDSSEKRETARIATET 

Forbundskontoret er NLRs sekretariat, og holder til i 
Tollbodgaten 2 i Kristiansand. Forbundssekretariatet har 
i 2019 vært bemannet av en person i stilling som daglig 
leder. Med varighet i 12 måneder fra 1. september 
2019, knyttet forbundet også til seg en teknisk rådgiver i 
en full prosjektstilling. Teknisk rådgivers oppgave er i ho-
vedsak å bistå lokalradioene med overgangen til digitale 
teknologier.  
 
Forbundssekretariatet koordinerer og ivaretar den dag-
lige driften. Det yter også medlemsservice, gir 
organisatorisk og radiofaglig rådgivning, produserer ar-
rangementer og står for kommunikasjon til 
medlemmene. I tillegg jobbes det med organisasjonsut-
vikling og mediepolitisk arbeid. Mer konkret har NLRs 
sekretariat ovenfor medlemmene bidratt med veiled-
ning innenfor fagområder som radioteknikk, 
arbeidsmiljø, økonomi, jus, regeltolkninger, medieetikk, 
lytteranalyser, søknadsskriving og mye mer.  
 
Administrasjonen besørger også merkantile og administ-
rative oppgaver som kartlegging og dokumentasjon av 
bransjen, utarbeidelse av handlingsplaner, oppfølging av 
saksdokumenter, korrespondanse med offentlige etater 
samt diverse annet administrativt arbeid.  
 

2.7 KONSULENTTJENESTER 

Sekretariatet knytter ellers til seg ekstern  
kompetanse og arbeidskraft når det er behov  
for det, herunder regnskapsytelser og juridisk rådgiv-
ning. Probus Regnskap AS er regnskapsfører for NLR. 
Revisjonen blir utført av BDO Romerike. Revisor velges 
av landsmøtet. 
 

2.8 ARBEIDSMILJØ 

NLR tilstreber å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. 
Arbeidsmiljøet i sekretariatet anses som godt. NLR dri-
ver ikke med virksomhet som forurenser det ytre miljø.  
 

2.9 REPRESENTASJON 

Daglig leder Pål Lomeland er styreleder for Foreningen 
Radiodager. Han er også møtende vararepresentant i 

Medietilsynets fagutvalg for innovasjon- og utviklingstil-
skudd og medlem av Medietilsynets faggruppe som 
arbeider med å utvikle et nytt mediemangfoldsregnskap. 
Styreleder Aslak Sommerfelt Skretting er innvalgt som 
styremedlem i Norsk Presseforbund.  
 

 
 
Norsk Lokalradioforbund er representert i Medietilsynets fag-
gruppe som arbeider med å utvikle et nytt 
mediemangfoldsregnskap som skal dokumentere og synliggjøre 
utviklingen i det norske mediemangfoldet. (Foto: Medietilsynet)  

 
 
2.10 FYLKESLAG OG GRUPPERINGER 

Det er liten aktivitet i de få fylkes- og lokallagene som 
fremdeles eksisterer. Etter noen års pause arrangerte 
Trøndelag lokalradioforening igjen Midt-Norsk Lokalra-
diokonferanse. Konferansen ble avholdt på Selbusjøen 
Hotell og konferansesenter fra 8. til 10. november, med 
drøye 30 deltakere.  
 
Blant konsesjonærene eksisterer det flere radiogruppe-
ringer med varierende formål og aktivitet. Ved årsskiftet 
var følgende grupper registrert: Kristent Radioforum 
(Forum for kristne radioer), Foreningen for etniske mi-
noritetsradioer (Forum for etniske og språklige 
minoritetsradioer), Studentradioene i Norge (Forum for 
studentradioer) og pTro- nettverket som er et radiofelle-
skap bestående av lokalradioer tilknyttet Norsk Luthersk 
Misjonssamband.  
 
Det ble ikke søkt om eller utbetalt driftstøtte til noen fyl-
keslag eller grupperinger for 2019 fra NLR. 
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3  Medlems- og bransjestatus 

3.1 MEDLEMSSTATUS 

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde NLR samlet 124 med-
lemsbedrifter. Vi fikk i løpet av 2019 åtte nye 
medlemmer, mens seks medlemmer ble utmeldt, he-
rav fire konsesjonærer som i løpet av året ble nedlagt, 
en som frivillig har levert tilbake sine innholdskonse-
sjon og ytterligere en som er fusjonert med et 
eksisterende medlem.  
 
Blant medlemmene er det 117 som har ordinært med-
lemskap og syv assosierte medlemmer. Blant de som 
har fått innvilget assosiert medlemskap er to anleggs-
konsesjonærer for lokal DAB, tre rene 
nettradiostasjoner samt to aktører som har en virk-
somhet som er relevant i forhold til NLRs formål. 

Våre medlemsbedrifter representerer til sammen 251 
innholdskonsesjoner på DAB og FM. Antall medlemmer 
omfatter derfor over 85 % av konsesjonene som er ut-
sted av Medietilsynet og som antas å ha regulær drift. I 
praksis er dette en oppslutning fra en samlet bransje, 
og forbundets legitimitet, slagkraft og eksistensgrunn-
lag anses som betydelig. 
 
Konsesjonærer som ikke er medlemmer hos oss, er i 
det vesentlige mindre organisasjonsradioer samt kon-
sesjonærer som bare er sporadisk aktive. 
Medlemsmassen ellers viser stor geografisk spredning 
med representanter i alle landets 18 fylker (pr 31. de-
sember 2019) Våre medlemsstasjoner er av ulik 
størrelse og opererer med forskjellige formålsparagra-
fer både i det ideelle og det kommersielle landskapet. 

 

Medlemstilgang 2019 

Radio P40 Radio Paraply Hutchinson AS Narvik Studentradio 

Radio 8000 Radio Nordvest 5000 Bergen Radio Bykle Radio 

Medlemsavgang 2019 

Våler Nærradio  Hamarradioen Hits  Radio Evje Metro Sør, Lindesnes 

Ottadalsradioen   Radio Melbu    

 

192 183 176 172 172 171 166 168 163 161 153 149 142 141
129 122

103 107 111 122 124

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utvikling i antall medlemmer siste 20 år
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3.2 BRANSJESTATUS 

3.2.1 UTVIKLING I AKTØRMANGFOLDET 
NLR har i 2019 ikke foretatt egne undersøkelser for å 
gjennomgå status for aktørmangfoldet i lokalradiomar-
kedet, men vi har bidratt med informasjon overfor 
Medietilsynet i forbindelse med deres kartlegging av av-
sendermangfoldet lokalradiobransjen. 
 
Medietilsynet la i mai 2019 frem en omfattende utred-
ning om lokalradio. Bakgrunnen var at tilsynet hadde 
fått i oppdrag av Kulturdepartementet å analysere 
grunnlaget for en eventuell forlengelse av lokalradioe-
nes konsesjoner på FM etter 2021. Blant momentene 
som ble vurdert og utredet var aktørmangfoldet i lokal-
radiobransjen. Medietilsynets konklusjoner og 
tallmateriale samsvarer godt med tilsvarende undersø-
kelsen som NLR gjennomførte i 2018. 
 
I beskrivelsen av aktørmangfoldet i lokalradiobransjen 
gir ikke antall konsesjoner alltid et godt bilde på det re-
elle eiermangfoldet. Årsaken er at en eier i mange 
tilfeller kontrollerer flere radiovirksomheter som igjen 
kan ha flere innholdskonsesjoner. Medietilsynet har der-
for sett på en kombinasjon av antall 
innholdskonsesjoner, antall radiovirksomheter og antall 
unike aktører når de har vurdert lokalradiolandskapet og 
aktørmangfoldet som finnes der. 
 
Ifølge rapporten viser de sist oppdaterte tallene for lo-
kalradiomarkedet at det er 149 ulike radiovirksomheter i 
lokalradiomarkedet. 85 av de 149 radiovirksomhetene 
sender kun i FM-nettet, 49 sender både i FM og på DAB 
og 15 sender kun i DAB. Antallet unike aktører i lokalra-
diomarkedet er 120. 77 av disse aktørene sender kun i 
FM-nettet, 28 sender både i FM og på DAB og 15 sender 
kun i DAB.  
 
Rapporten viser at det relativt sett er et større aktør-
mangfold på FM enn på DAB, både når det gjelder antall 
virksomheter og antall unike aktører, med en lavere 
grad av eiermessig spredning i unike aktører enn for an-
tall virksomheter 
 
Medietilsynets undersøkelser viser at det fra 2007 og 
frem til 15. april 2019 har vært en økning i antall inn-
holdskonsesjoner på FM og DAB fra 244 til 375, samtidig 
som antall virksomheter er redusert fra 225 til 149. 
Dette innebærer at aktørmangfoldet i denne perioden 

er redusert, og at flere innholdskonsesjoner er samlet 
på færre virksomheter. Per 15. april 2019 kontrollerer 
30 virksomheter til sammen 200 innholdskonsesjoner.  
 
 

 
 
Ta bel l  1:  Unike aktører knyttet til kun FM, kun DAB eller både 
DAB og FM per 15. april 2019. (Kilde: Medietilsynet) 
 
 

 
 
Ta bel l  2:  Utviklingen i det totale antallet innholdskonsesjoner 
fra 2017 til 15. april 2019. (Kilde: Medietilsynet) 

120

77

28
15

Totalt Kun FM FM/DAB Kun DAB

Sendeplattform for unike 
lokalradioaktører

186

195 198

85 160 177

2017 2018 2019

Antall innholdskonsesjoner

DAB FM
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3.2.2 LOKALRADIOENES LYTTERANDEL 
Det var færre som hørte på lokalradio i Norge i 2019 
sammenlignet med året før. Etter å ha hatt en jevn og til 
dels markant vekst siden den nasjonale FM-slukkingen i 
2017, peker pilene nå nedover for den samlede lokalra-
diolyttingen. Nedgangen startet i fjerde kvartal 2018 og 
har fortsatt gjennom hele 2019. Fra 2018 til 2019 er det 
en tilbakegang på 7 prosent, noe som utgjør en reduk-
sjon på 34 000 lyttere.  
 
De samlede lyttertallene for lokalradio i Norge gikk solid 
opp etter at rikskanalene forlot FM-nettet i 2017 og lo-
kalradioene ble alene igjen på FM. I fjerde kvartal 2018 
var det 13,6 % av Norges befolkning som hørte på lokal-
radio daglig. 12,1 prosent av Norges befolkning hørte 
daglig på lokalradio ved utgangen av 2019. Det utgjør 
486 000 lyttere. 
 
Lokalradioene mister lyttere i alle aldersgrupper, med 
unntak av de over 70 år. Nedgangen er størst i de yngre 
aldersgruppene fra 12 til 29 år. 
 
Totalt deltok 43 medlemsstasjoner (36 i 2018) i lytterun-
dersøkelsen som utføres i regi av Kantar på oppdrag fra 
Norsk Lokalradioforbund. 
 
 

 
 
Ta bel l  1:  Samlet  bruttodekning for 32 målte lokalradioer 
(sammenlignbare stasjoner) fra  2018 ti l  2019. Tal l  i  tusen 
lyttere.  Kilde: Kantar, Forbruker & Media. 

 
 
Ta bel l  2:  Lokalradioene mister  lyttere i  al le  a ldersgrupper , 
med unntak av  de over  70 år . Kilde: Kantar, Forbruker & Me-
dia  
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Ta bel l  3:  Dagl ig  oppslutning om lokal radio 2019 sammenlignet  med 2018 og 2017: Kantar TNS, Forbruker & Media - De offisielle 
lyttertallene for lokalradio. Alle ukedager. 
 
 

 
 
Ta bel l  4:  Dagl ig  dekning for  nasjonal  radio  samlet  og lokalradio  samlet. .  A l le  ukedager .  MERK:  Fra  01.01.17 ble f lere lokalra-
d ioer  fra Bauer (K iss,  Radio  Rock) og P4 Gruppen (P5 og NRJ)  ikke målt ,  da de ble  r iksdekkende kanaler .30.04.18 opphørte 
lokalradioene P5 Trondheim, NRJ  Trondheim, P7 Trondheim. Disse er  nå kun rikskanaler .  Kilde: Kantar, Forbruker & Media  
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3.2.3 LOKALRADIOENES ØKONOMI 
Medietilsynet utgir hvert år en statusrapport for økono-
mien i norske medier. For lokalkringkasting baserer 
datagrunnlaget seg på innsendte årsmeldinger fra lokal-
radiokonsesjonærene. Denne pliktige 
egenrapporteringen gjelder kun konsesjonærer som 
sender på FM.  
 
I 2019 publiserte Medietilsynet en rapport om fremti-
den for lokalradio på FM etter 2021. I forbindelse med 
innsamling av data til denne rapporten innhentet også 
Medietilsynet nøkkeltall for konsesjonærer som bare 
sender på DAB eller i kombinasjon med FM. 
 
Dermed er tallene som gjelder for 2018 en mer kom-
plett sammenstilling over økonomien for 
lokalradiobransjen samlet sett. 
 

 
Ta bel l  1:  Samlede dri f tsinntekter  for  lokal radioer  som sen-
der  på FM. Kilde: Medietilsynets medieøkonomirapport 2017  
 
Til sammen omsatte lokalradioene for 193,1 millioner 
kroner i 2018. Nær sagt alle driftsinntekter i lokalradio-
bransjen (96,7 prosent) blir generert av 
lokalradiovirksomheter som innehar FM-konsesjoner. 
Aktørene som bare sender i DAB-nettet, stod altså for 
3,3 prosent av de samlede driftsinntektene i 2018. 
 
Mens lokalradioer med FM-konsesjoner gikk med et lite 
overskudd i 2018, hadde virksomhetene som bare 
sendte i DAB-nettet, et betydelig driftsunderskudd. 
Driftsmarginen for radiovirksomhetene som bare sendte 
i DAB-nettet, var negativ med 61 prosent. Samlet sett 
rapporterte radiovirksomhetene på DAB om 6,3 millio-
ner kroner i driftsinntekter og et driftsunderskudd på 

3,8 millioner kroner. Fire av seks konsesjonærer gikk 
med underskudd i 2018. 
 
Lokalradioer med FM-konsesjoner hadde 184 millioner 
kroner i driftsinntekter i 2018, vel 2 millioner kroner el-
ler én prosent mindre enn i 2017. Samtidig bli 
driftsresultatet svekket fra 5,4 millioner kroner i 2017 til 
1,1 millioner i 2018. Nedgangen i driftsresultatet skriver 
seg i hovedsak fra økte sendekostnader. Totalt rappor-
terte lokalradiovirksomhetene om 18,2 millioner kroner 
i sendekostnader i 2018. Radiovirksomheter som bare 
hadde FM-sendinger, hadde 5,1 millioner kroner i sen-
dekostnader i 2018. 
 
De tre viktigste inntektskildene til lokalradioene er rekla-
meinntekter, inntekter fra bingo samt gaver inkludert 
frivillig lisens. 
 

 
 
Ta bel l  2:  Kilde: Medietilsynets medieøkonomirapport 2018 
 
Konklusjonen over lokalradioenes økonomiske status for 
2018, sammenlignet med året før, er at inntektene syn-
ker noe og at driftsutgiftene øker mer. Spesielt gjelder 
dette utgifter knyttet til digital sendedistribusjon.  
 
Majoriteten av inntektene for lokalradioene kommer fra 
drift på FM, og virksomheter som utelukkende distribue-
rer sine sendinger på DAB har i stor grad høyere 
kostnader enn inntekter. 
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3.3 DIGITALISERING AV LOKALRADIO 

Mens 2018 i stor grad var preget av stillstand for utvik-
ling og videre utbygging av lokale DAB-nett, begynte de 
lokale anleggskonsesjonærene å røre på seg igjen i 
2019. Spesielt i siste halvdel av året ble flere nye sen-
dere satt i drift og meldt operative i de lokale DAB-
nettene. Det er flere årsaker til dette, men hovedgrun-
nen må sies å være at flere anleggskonsesjonærer igjen 
hadde anledning til å søke midler i tilskuddsordningen 
etter å ha vært i «karantene» som følge av oppnådd 
støttetak. At forbundet i siste del av 2019 har stilt til rå-
dighet en dedikert teknisk rådgiver, har også vært 
utslagsgivende for at utbyggingshastigheten har økt.  
 
Utbyggingen av digitale senderanlegg for lokalradio er 
nå påbegynt i de fleste regioner, men per 2019 er det 
fremdeles få eller ingen nett som er ferdig utbygd. 
Mange anleggskonsesjonærer opplever det fortsatt som 
krevende å få på plass økonomisk realistiske utbyggings-
prosjekter, blant annet som følge av lavt 
befolkningsgrunnlag, utfordrende topografi og høye 
driftskostnader. Antallet tildelte innholdskonsesjoner på 
DAB er økende, men man ser fremdeles at de aller fleste 
som starter sendinger på DAB, også sender parallelt på 
FM. Det er fremdeles bare en håndfull aktører som ute-
lukkende sender på DAB.  
 
Det er verdt å merke seg at digitalisering av lokalradio er 
mer enn en overgang til ny kringkastingsteknologi. Må-
ten folk bruker medier på endrer seg. Publikum benytter 
i økende grad personlige enheter som PC-er, smarttele-
foner, nettbrett og Internett for å konsumere 
medietjenester. Lineær radiolytting holder seg fremde-
les relativt stabilt, men on-demand-tjenester øker i 
popularitet og konkurransen fra nye plattformer eskale-
rer høyt tempo. Derfor må lokalradio også oppdatere 
seg på, utvikle og ta i bruk nye medieplattformer for å 
nå ut til sine brukere.  
 
2.3.1 STATUS FOR UTBYGGING AV LOKAL-DAB 
I 31 av 37 områder for lokalradio er senderanlegg satt i 
drift pr. 31.12.2019. Fortsatt er det altså seks områder 
som enten ikke er tildelt, eller hvor utbygging ikke har 
startet. Ifølge en oversikt utarbeidet av Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet var det pr. 17. januar 2020 102 
operative sendere i lokalradionettene. Det er 17 flere da 
Nkom gjorde en tilsvarende opptelling i mars 2019 var 

tallet 85. Av de 17 senderne som ble satt i drift i perio-
den, ble de fleste operative i siste halvdel av 2019. I 
tillegg til dette har 60 sendere fått godkjent-stempel av 
Nkom, men er ikke idriftsatt av ulike årsaker. 
 
Anleggskonsesjonærenes årsrapportering til Medietilsy-
net viser at det er ledig kapasitet i de senderanleggene 
som er i drift, med unntak av region 3, som er i ferd med 
å fylles opp.  
 
De fleste anleggskonsesjonærer har investert i en be-
grenset utbygging, primært med fokus i områder med 
høy befolkningsdekning. Enkelte områder har fått full-
verdig DAB dekning for stasjonære mottakere, men 
mangler fullverdig dekning for bilradioer. Det er ventet 
at minst to områder til vil være fullverdig utbygget i lø-
pet av 2020. Enkelte lokalradioer har ikke fått 
fullfinansiert sin utbygging gjennom 2019 og har levert 
tilbake støttemidler. Lokalradioforbundet ser at mang-
lene fullfinansiering av aktuelle prosjekter blir et stadig 
større problem. Årsakene er sammensatte, men økt va-
lutakurs på innkjøp av utstyr og manglende tilgang til 
korrekt fagkompetanse ved utbygging kan forklare noe. 
 
2.3.2 NLRS BIDRAG TIL DIGITALISERINGEN AV 
LOKALRADIO 
NLR ble i mai 2019 tildelt 855 000 kroner i støtte fra Me-
dietilsynet til et digitaliseringsprosjekt for lokalradio. 
Dette prosjektet handler om å tilby dedikert teknisk 
kompetanse og støttetjenester til lokalradioene i forbin-
delse med overgang til ny kringkastingsteknologi. I 
tillegg er det også et mål å utarbeide løsninger for paral-
lell digital distribusjon Internett blir en mer og mer viktig 
plattform for radiolytting, enten via PC, smarttelefon, 
radioapplikasjoner, smarthøyttalere, podcast eller dedi-
kerte internettradio-mottakere. 
 
Parallelt med å tilby dedikert teknisk kompetanse og 
støttetjenester, vil NLR også etablere og utvikle en digi-
tal kunnskapsbase. Denne skal gi verdifull informasjon til 
medlemmer i forbindelse med digitaliseringsprosessen. 
Samtidig vil en slik portal bidra til å øke kompetanseni-
vået for lokalradio. Vi vil også kartlegge 
samarbeidspartnere og leverandører samt forhandle om 
distribusjons- og samarbeidsavtaler på vegne av bran-
sjen. 
 
Prosjektet som startet 1. september 2019 med anset-
telse av Eivind Engberg som rådgiver i tekniske spørsmål 
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er et viktig ledd i forbundets digitale satsing. Som bran-
sjeforbund har vi over tid høstet erfaringer, som 
sammen med omfattende undersøkelser har identifisert 
en rekke problemstillinger som lokalradio står overfor 
når bransjen skal digitaliseres. NLR ønsker med prosjek-
tet å etablere smidige løsninger som sikrer at bransjen 
makter å håndtere den digitale transformasjonen som 
lokalradio står overfor og som gjør den i stand til å over-
leve i den ekstreme dynamikk som preger media. Dette 
oppdraget er svært omfattende fordi lokalradiobransjen 
trenger betydelig bistand i forbindelse med digitalise-
ringen. 
 
I løpet av de fire første månedene, har det allerede vært 
en anselig oppdragsmengde knyttet til utbygging og drift 
av lokale DAB-nett i Norge. NLR har blant annet bistått 
med fullverdig planlegging av flere lokale DAB-utbyg-
ginger. Dette omfatter eksempelvis prosjektplanlegging 
gjennom fysisk befaring, dekningsberegninger, kartleg-
ging av utstyrsbehov, hjelp til innplasseringssøknader, 
bestilling av utstyr og rådgivning ved utforming av søk-
nader til digitaliseringsstøtte.  
 
Lokalradioforbundets tekniske rådgiver har også startet 
prosessen med å få en dialog med Statens Vegvesen om 
DAB i tunneler. Dette arbeidet pågår fortsatt, og med 
omorganiseringen av Statens Vegvesen vil man finne 
løsninger på dette i løpet av 2020.  
 

 
  
Norsk Lokalradioforbunds tekniske rådgiver foretar befaring 
for lokal-DAB i  Karasjok (Foto:  Eivind Engberg)  
 
 
 
 
 

3.4 OFFENTLIGE TILSKUDDSORDNINGER 

Lokalradio har tilgang til å søke om tilskudd fra to offent-
lige støtteordninger. Foruten «tilskudd til lokale lyd- og 
bildemedier», fikk lokalradio i 2018 også innpass i den 
nyetablerte mediestøtten til innovasjon og utvikling. 
 
3.4.1 INNOVASJONS- OG UTVIKLINGSTILSKUDD  
Utviklingen i mediebransjen går svært raskt, og det er 
lett å bli hengende etter. For at nyhets- og aktualitets-
media skal kunne bidra til å fremme mediemangfold og 
en opplyst samtale også i framtida, er de nødt til å inn-
overe og utvikle seg. Denne støtteordningen skal 
oppmuntre media til innovasjon og utvikling, både re-
daksjonelt og i innhold. Innovasjons- og utviklingsarbeid 
i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium skal priorite-
res når støtten blir fordelt.  
 
Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli 2018, og forval-
tes av Medietilsynet. Det var satt av ti millioner kroner i 
2019, og pengene ble fordelt i én tildelingsrunde. Me-
dietilsynet mottok 36 søknader, og det ble totalt søkt 
om 15 millioner kroner. Av disse kom 23 prosjekter gjen-
nom nåløyet og gikk tildelt støtte når Medietilsynet for 
andre gang delte ut innovasjonsstøtte til mediebedrif-
ter.  
 

Innvilget tilskudd fordelt på medietyper  

Medietype Antall Sum 

Lokalradio 3 1 244 367 

Lokal-TV 1 180 000 

Lokalavis 13 6 168 895 

Regional avis 3 1 953 000 

Nasjonal Avis 1 171 600 

Andre 2 262 100 

 
Det var tre prosjekter fra lokalradio som ble funnet ver-
dige tilskuddsmidler fra denne støtteordningen i 2019. 
Disse mottok samlet 1,24 millioner kroner, herunder ble 
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Norsk Lokalradioforbund tildelt 855 000 kroner til sitt di-
gitaliseringsprosjekt. Det er avisene og da spesielt 
lokalavisene som dominerer tilskuddsordningen, både 
når det kommer til antall innvilgede søknader og inn-
hugg i tilskuddspotten. 
 
3.4.2 TILSKUDD TIL LOKALE LYD- OG BILDEME-
DIER  
Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til medie-
mangfold, ytringsfrihet og å styrke den demokratiske 
funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfun-
net. Fagutvalget behandler innkomne søknader og gir 
Medietilsynet råd om hvem som skal motta tilskudd. 
 
Dagens tilskuddsordning er hjemlet i Stortingets årlige 
budsjettvedtak. Retningslinjene for tildeling av tilskudd 
til lokale lyd- og bildemedier ble i 2015 endret med virk-
ning fra og med 2016, med hjemmel i forskrift 19. 
februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bilde-
medier. Tilskuddsrammen er på 19,2 millioner kroner 
årlig, hvorav halvparten skal øremerkes digitalisering av 
lokalradio. 
 
Til sammen mottok Medietilsynet i 2019 340 søknader 
fra 106 aktører, som totalt søkte om nesten 51 millioner 
kroner. 85 aktører ble tildelt støtte når Medietilsynet 
fordelte 19,8 millioner kroner i 2019. Norsk Lokalradio-
forbund fikk tildelt maksimumsbeløpet på 610 000 
kroner. 
 
 

Innvilget tilskudd fordelt på søknadskategorier 

Kategori  Sum 

Investeringstilskudd til digitalisering  9 347 000 

Tilskudd til programproduksjoner 6 106 800 

Tilskudd til kompetansehevende tiltak 1 114 000 

Tilskudd til utviklingsprosjekter 1 119 500 

Tilskudd til nasjonale sammenslut-
ninger 

1 741 000 

Driftstilskudd til lokalradioer for et-
niske og språklige minoriteter 

450 000 

Mens landets lokalradioer mottar i overkant av to mil-
lion kroner til redaksjonelle prosjekter, tildelte 
Medietilsynet i 2019 om lag 320 millioner kroner i pro-
duksjonstilskudd til 157 aviser. Fire små lokalaviser 
mottar like mye i statlige subsidier, som hele lokalradio-
bransjen samlet får i redaksjonell støtte.  
 
En bekymringsfull tendens de senere år, er at region- og 
lokalavisene begynner å spise større og større andeler 
av potten til støtteordningen for lokale- lyd og bildeme-
dier. Eksempelvis fikk Landslaget for lokalaviser i 2019 
nesten like mye i driftstilskudd fra denne ordningen som 
Norsk Lokalradioforbund  
 

Tilskudd til programproduksjon fordelt på medietyper  

Type Antall Sum Snitt % 

Lokalradio 39 2 170 000 55 641 36 

Lokal-TV 13 2 582 000 198 615 42 

Lokalavis 9 1 308 000 145 333 21 

Andre 3 46 800 15 600 1 
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4  Virksomheten 2019 

4.1 NLR SOM INTERESSEORGANISASJON 

NLR skal arbeide for at lokalradioene skal ha en så sterk 
posisjon som mulig. På overordnet plan har hovedopp-
gavene vært å bedre lokalradioenes organisatoriske og 
økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, for-
bedret 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 berø-
rer medlemmenes vilkår. Videre skal vi bistå 
medlemsradioene med servicefunksjoner og hjelpe lo-
kalradioene med å møte framtida offensivt og kreativt. 
 
4.1.1 STYRINGSDOKUMENTER  
Den gjeldende strukturen for styringsdokumentene i 
Norsk Lokalradioforbund ble vedtatt på landsmøtet i 
2018. Vedtektene utgjør reglene for organisasjonenes 
oppbygging og struktur, og kan kun endres av landsmø-
tet. Handlingsplanen definerer overordnede mål og 
strategier for organisasjonens virksomhet. Planen er sty-
ringsverktøyet for forbundsstyrets arbeid og 
prioriteringer. Videre kan landsmøtet vedta uttalelser i 
enkeltsaker som ikke dekkes av de øvrige styringsdoku-
mentene. Gjeldende handlingsplan omhandler perioden 
2018 – 2020 og er inndelt i følgende ti hovedpunkter: 
 
1. Arbeide for en mer liberal frekvenspolitikk for lokal-

radio på FM, herunder forlengelse av analoge 
konsesjoner ut over inneværende konsesjonspe-
riode, frem til utløpet av DAB-konsesjonene lokalt 
og på riks går ut 31.12.2031 

 
2. Intensivere arbeidet med å informere departement, 

offentlig forvaltning, politikere, stortingsrepresen-
tanter og komitemedlemmer om lokalradioens 
utfordringer og om NLRs syn på pressepolitiske sa-
ker 

 
3. Sikre lokalradio best mulige rammevilkår for digital 

distribusjon og ivareta medlemmenes interesser i 
utviklingen av annen ny teknologi. Arbeide for å bi-
stå medlemmene med støttefunksjoner i 

forbindelse med etableringen av lokale DAB nett og 
eller annen digital teknologi. 

 
4. Bedre lokalradioenes rammevilkår for drift av bingo 

og lotterier, herunder enklere administrasjon, høy-
ere premiesatser og tillatelse til spill på digitale 
plattformer. 
 

5. Fortsette arbeidet for en plattformnøytral medie-
støtte. Arbeide for å øke rammene i eksisterende 
tilskuddsordninger og samtidig jobbe for å få på 
plass nye offentlige stimuleringstiltak. 

 
6. Følge opp forhandlingene med Tono om en forenk-

let, rettferdig og rimeligere rammeavtale for 
bransjens bruk av rettighetsbelagt musikk 

 
7. Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for 

Norsk Lokalradioforbund 
 
8. Sikre at investeringstilskudd til digitalisering forbe-

holdes de 37 lokale DAB-blokkene 
 
9. Utvikle forbundets nettportal med nye og flere med-

lemsressurser, herunder veiledninger innen 
kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalis-
tikk 

 
10. Arbeide for å øke lokalradioenes anseelse og jobbe 

for løsninger som øker lokalradioenes markedsande-
ler. Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes 
beste. 

 
4.1.2 RESULTATER AV FORBUNDETS ARBEID 
Majoriteten av lokalradioer opererer under små  
marginer og trange rammer. Derfor er det av stor betyd-
ning at radioene har stabile og gode rammevilkår. I tider 
der både de politiske og markedsmessige rammevilkå-
rene er i stor endring, er det kanskje viktigere enn noen 
gang at lokalradioene har en interesseorganisasjon som 
taler deres sak.  
 
2019 var året der forbundet på viktige felt høstet frukter 
av langsiktig og godt arbeid. Året brakte oss avgjørende 
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seire, med gjennomslag for å forlenge FM-konsesjonene 
til 2027 og tillatelse til bingospill på digitale flater som 
de to mest betydningsfulle. 
 
I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 
2019, kom det endelige stortingsvedtaket som sikret at 
lokalradio får forlenget sine FM-konsesjoner med fem år 
fra 2022. En sak forbundet har nedlagt store ressurser i. 
Stortinget vedtok samtidig å si nei til reklameforbud på 
FM i storbyene. Også det er en sak som NLR har enga-
sjert seg sterkt i, etter at Medietilsynet tidligere har 
foreslått et totalforbud mot kommersielle inntekter ni-
sjeradioene i en forlengelsesperiode. På tampen av 
fjoråret ble det også klart at Kulturdepartementet fjer-
ner kravet om at bingobonger kjøpt på nett må skrives 
ut før de kan benyttes i spillet. Det betyr at radiobingo 
fra 2020 kan spilles papirløst på digitale flater. 
 
Som interesseorganisasjon har vi inntatt en fremtre-
dende posisjon i disse viktige sakene. Måloppnåelsen vi-
ser at NLR er en livskraftig organisasjon som gjør en god 
jobb for lokalradioene, på tross av nøkterne resurser.  
 

 
 
Styreleder i  NLR, Aslak Sommerfelt Skretting i  Stortingshø-
ring høsten 2018. (Skjermdump: stortinget.no)  
 
4.1.3 INTERESSEPOLITISK ARBEID  
Lokalradios rammevilkår er stadig under press, noe som 
krever et målrettet fokus og kontinuerlig interessepoli-
tisk arbeid. Dette gjør vi gjennom dialog med 
departement, offentlig forvaltning, politikere og samar-
beidende organisasjoner.  
 
Som talerør overfor myndigheter og som informasjons-
kanal, har NLR stadig nye utfordringer og saksområder 
som bør utredes og belyses. En vesentlig del av NLRs ar-
beid har vært å spille inn krav, vurderinger og 

synspunkter overfor politikere og myndigheter. Dette 
for å sikre en fremtidsrettet mediepolitikk som gir lokal-
radiobransjen muligheter for forsvarlig og bærekraftig 
drift.  
 
Som året før har også 2019 har vært preget av høy akti-
vitet på en rekke områder. Vi har arbeidet politisk på 
mange fronter., FM-forlengelse, konsekvenser av rekla-
meforbud, digital driftsstøtte, plattformnøytral 
mediestøtte og avklaring omkring Riksblokk 2 har vært 
blant de større sakene som NLR har løftet frem for poli-
tikere og andre rammesettere.  
 
Arbeidet som er nedlagt er betydelig, og selv med for-
bundets knappe bemanningsressurser har det blitt 
gjennomført en omfattende politisk prosess i form av 
møtevirksomhet, høringsdeltakelser samt direkte påvirk-
ning overfor politiske miljøer og andre. Spesielt må 
trekkes frem forbundets viktige og mangfoldige arbeid i 
forkant av og inn mot Medietilsynets FM-rapport i april 
og mot den endelige behandlingen i Familie- og kultur-
komiteen samt budsjettbehandlingen i Stortinget.  
 
Vi har i denne prosessen hatt møter med mediepolitiske 
talspersoner for de ulike stortingspartiene og andre be-
tydningsfulle politikere, Det er i løpet av året også 
gjennomført møter med administrativ ledelse i Kulturde-
partementet, samt med representanter for 
Medietilsynet og Nasjonalkommunikasjonsmyndighet. 
 
NLR deltok senhøsten 2019 også i åpen høring i Stor-
tinget om statsbudsjettforslaget for 2019.  
 

 
 
Kontaktmøte mel lom NLR og Medietilsynet i  Fredrikstad i fe-
bruar 2019 (Foto:  Medieti lsynet)  
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NLR var i fjor til stede for å representere lokalradio un-
der Arendalsuka. Her møtte NLR både statsråden, 
mediepolitikere og representanter for andre bransjeor-
ganisasjoner. 
 
Sammen med seks andre medieorganisasjoner, var 
Norsk Lokalradioforbund medarrangør for fire arrange-
menter under Arendalsuka. Blant arrangementene var 
en mediepolitisk debatt om mediestøttemeldingen, der 
blant annet kulturminister Trine Skei Grande og Arbei-
derpartiets mediepolitiske talsperson, Trond Giske 
deltok.  
 
Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører in-
nenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter 
hverandre og møter folk for debatt og utforming av poli-
tikk for nåtid og framtid.  
 

 
 
Daglig leder i  NLR, Pål  Lomeland i  samtale med Statsråd 
Trine Skei  Grand under Arendalsuka 2019 (Foto:  Raymond 
Elde)  

 
4.1.4 HØRINGSUTTALELSER OG POLITISKE INN-
SPILL  
NLR blir gjennom året invitert til å delta i en rekke hø-
ringer. Det foretas en nøye gjennomgang av relevansen 
for medlemsradioene og bransjen. NLR har til sammen 
avgitt seks ordinære høringsuttalelser i løpet av 2019. Ut 
over dette bidro forbundet med innspill i den formelle 
høringen til statsbudsjett i Familie- og kulturkomiteen. 
 
Alle høringsuttalelser er publisert åpent i egen seksjon 
på forbundets eget nettsted, lokalradio.no.  
 

Følgende høringer og innspill er avgitt fra Norsk Lokalra-
dioforbund i 2019. 
 

NLR20190322 - Innspill til FM-utredning: Fremtidig 
analog distribusjon av lokalradio 

NLR20190405 - Innspill vedrørende reutlysning av 
Riksblokk 2 

NLR20190506 - Høring vedrørende mediestøttemel-
dingen 

NLR20190807 - Høring vedrørende forskrift om tilde-
ling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo 

NLR20191016 - Høring Statsbudsjettet for 2020, til-
skuddsordningen 

NLR20191016 - Høring Statsbudsjettet for 2020, til-
skuddsordningen 

 
4.1.5 RADIOBINGO  
Radiobingo ble innført i Norge i 1986 for å sikre lokalra-
dioene finansielt grunnlag for drift. Inntekter fra 
radiobingo er en vesentlig del av omsetningen for 
mange lokalradiostasjoner utenfor storbyområdene og 
utgjør på mange måter selve eksistensgrunnlaget for en 
stor del av bransjen. 
 
Det er spesielt på to områder forbundet har intensivert 
innsatsen for å bedre vilkårene for avvikling av radio-
bingo. For det første har vi tatt til orde for å kunne spille 
bingo via digitale bingoblokker på mobil, nettbrett eller 
desktop. Ved innføringen av elektronisk salg av bingo-
blokker med virkning fra januar 2015, ble det satt som 
et krav at bingoblokkene fysisk må skrives ut på papir. I 
en digital tidsalder har NLR ansett dette som bakstre-
versk, lite moderne, lite miljøvennlig og en bremsekloss 
for å adoptere ny teknologi. NLR har ment at kravet om 
å skrive ut bingoblokker er unødvendig og konkurran-
sevridende. Vi har derfor utøvet et trykk overfor 
myndigheter og stortingspolitikere og fikk før nyttår i 
fjor gjennomslag for våre argumenter, slik at radiobingo 
fra inneværende år kan skje ved digital utfylling av 
bingoblokker på egnede plattformer. 
 
NLR har også på vegne av våre medlemmer søkt om dis-
pensasjon fra kravet om at lokalradioen fysisk må få 
bongen i hende før gevinst kan utbetales. Det vil si at 
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vinner enten må sende bongen inn via post, eller fysisk 
møte opp på stasjonen og levere den inn. Forbundets 
dispensasjonssøknad ble innvilget, slik at det innenfor 
gjeldende regelverk nå kan sendes inn bingobonger 
elektronisk som dokumentasjon på at en har vunnet. 
Det presiseres i Lotteritilsynets tilsvar at lokalradioen må 
påse at kvaliteten på bildet av bongen må være tilfreds-
stillende, slik at det ikke kan være tvil om at rett vinner 
får sin gevinst.  
 
4.1.6 VEDERLAG FOR MUSIKKERETTIGHETER 
På vegne av lokalradiobransjen, inngikk NLR i 2018 en lø-
pende rammeavtale med Gramo. Rammeavtalen har 
tatt hensyn til lokalradioenes ønske om en forenklet og 
mer rettferdig vederlagsmodell i tillegg til rettighetsha-
vernes krav på et rimelig vederlag. Avtalen medfører en 
reduksjon i lokalradios samlede vederlag til Gramo, sam-
tidig som den er også plattformnøytral, på den måten at 
man ikke avregnes vederlag for uendret parallell videre-
sending på en annen kringkastingsplattform. 
 
Det har ikke lykkes NLR å komme frem til en kollektiv 
rammeavtale med TONO. Lokalradioene må derfor for-
handle frem vederlagsbetingelser med Tono på eget 
initiativ. NLR har også i 2019, så langt det har vært mulig 
bistått medlemmer som har bedt om bistand i forhand-
lingsrundene.  
 
Med virkning fra 2019 vil også TONO kreve at lokalradio-
ene rapporterer all avspilt musikk. NLR har derfor gjort 
en del større endringer i funksjonaliteten til forbundets 
egenutviklede rapporteringsverktøy, slik at rapportene 
som genereres gjennom den digitale løsningen sendes 
samtidig til både TONO og Gramo. 
 

 
 
Inngangsbildet ti l  forbundets egenutviklede rapporterings-
verktøy (Skjermdump: lokalradio.no)  
 

4.1.7 SENDETEKNISKE VILKÅR 
Lokalradioforbundet har jobbet med flere saker det siste 
året som gjelder sendetekniske vilkår - både for FM og 
DAB. I stor grad handler det om forlengelse av FM tilla-
telsene, men også i forhold til fremtidig bruk for 
Riksblokk 2. 
 
Medietilsynet utredet fremtiden for lokalradio, hvor det 
ble fremmet et forslag om en FM-forlengelse frem til 
2027. Forslaget ble vedtatt av Stortinget før jul 2019. 
Selv om forlengelsen er et faktum, opplever forbundet 
utfordringer knyttet til virksomhetsforståelsen i forhold 
til FM. Spesielt gjelder dette endringer som er nødven-
dige for FM. NLR har og vil fortsatt jobbe med å 
forbedre de tekniske rammevilkårene hos departement, 
myndigheter og hos politikere. 
 
Forbundet har etablert god dialog med frekvensforvalt-
ningen når det gjelder DAB. Nabokanalinterferens anses 
fortsatt som den største utfordringen, men flere lokale 
DAB nett har byttet frekvens. Samtidig har flere sender-
nett på DAB fått økt effekt og begynner å bli lik de 
riksdekkende DAB-nettene når det gjelder signalkvalitet. 
 
Når det gjelder Riksblokk 2 har forbundet også jobbet vi-
dere med denne problemstillingen, blant annet gjennom 
flere møter i Kulturdepartementet og med representan-
ter for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Sistnevnte 
har sammen med Medietilsynet levert en anbefaling til 
departementet som fortsatt er til behandling. Det er 
derfor uavklart hva som vil skje med denne frekvensres-
sursen i fremtiden. 
 
Gjennom 2019 har det forekommet en del signalforstyr-
relser på tidssynkronisering av DAB-nett. Slike forhold 
har blitt mer vanlige, med den konsekvens at DAB-net-
tene kan bli ustabile. Forbundet jobber tett med sine 
medlemmer og deltar i fora som vil sikre lokalradioene 
stabile DAB-nett i tiden fremover. 
 
4.1.8 OFFENTLIGE MEDIESTØTTEORDNINGER 
Det følger av ytringsfrihetens idé å gi mediene et spesi-
elt vern, og at samfunnet må legge forholdene til rette 
for at mediene kan fylle sin rolle. Den offentlige medie-
politikken og dens virkemidler må bygge på og under-
støtte ytringsfrihetens idé og fundament, presse-
friheten, medienes selvstendighet, journalistisk egen-
produksjon, redaksjonell kvalitet og mangfold.  
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NLR er derfor en aktiv pådriver for at staten skal føre en 
aktiv og dynamisk mediepolitikk, og for at det må etab-
leres og opprettholdes stimulans og økonomiske 
virkemidler som både kommer publikum til gode og som 
sikrer medienes rammevilkår. Virkemidlene må av hen-
syn til den dynamiske utviklingen i mediemarkedet 
gjøres teknologinøytrale. Med det menes at virkemid-
lene må knyttes til innholdets art, uavhengig av 
distribusjonsform. NLR er klar på at den offentlige me-
diestøtten som i dag ytes til aviser på papir og nett må 
gjøres plattformnøytral i ordets bredeste betydning. 
Dette standpunktet har vi derfor fortsatt å spille inn 
overfor myndighetene og politikere. 
 
Vi mener også at rammene for tilskudd til lokale lyd- og 
bildemedier må økes. Parallelt er det svært nødvendig 
og viktig at støtteordningen for digitalisering av lokalra-
diosektoren styrkes ytterligere. 
 
4.1.9 KARTLEGGING AV LOKALRADIOBRANSJEN 
Med bakgrunn i Medietilsynets anbefaling om å pålegge 
reklameforbud for nisjeradioer som sender på FM i storby-
ene i en ny konsesjonsperiode, gjennomførte forbundet 
sommeren 2019 en omfattende undersøkelse for å kart-
legge konsekvensene av et slikt forbud. Kartleggingen vår 
gikk dypere inn i problemstillingene og utvalget var mye 
bredere enn tilsvarende analyse foretatt av tilsynet.  
 
Hovedfunnet i undersøkelsen er at samtlige nisjeradioer 
i dag baserer driften på sårbare inntekter med lav grad 
av forutsigbarhet. Nisjeradioene har allerede i dag en 
svak og nedadgående økonomi, og et stort flertall signa-
liserer at et reklameforbud vil medføre driftsreduksjon 
eller i ytterste konsekvens nedleggelse. Antall nisjera-
dioer de fire største byene er betydelig redusert siden 
2016. NLRs konklusjon er at det er en reell fare for at lo-
kalradiomangfoldet i storbyene vil desimeres og står i 
fare for å forsvinne helt, dersom det bli vedtatt et for-
bud mot kommersielle inntekter for denne sårbare 
gruppen av små radiostasjoner. Dette ble spilt inn til po-
litikerne i Familie- og kulturkomiteen, som svarte med 
merknad om at nisjeradioene i storbyene må tildeles vil-
kår som sikrer dem en drivverdig økonomi.  
 
NLR deltok sammen med Norsk Journalistlag, Mediebe-
driftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser, 
Fagpressen, Norsk Redaktørforening, NRK, NENT Group 
og Discovery Norge i en undersøkelse for å kartlegge 
omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i 

mediebransjen. Resultatene fra undersøkelsen vil bli pre-
sentert på en pressekonferanse i løpet av januar 2020. 
 
4.1.10 UTADRETTET KOMMUNIKASJON OG PR 
Det er et viktig mål for NLR å synliggjøre bransjen utad, 
og spesielt tiltak og prosjekter innrettet for å informere 
medier og publikum om bransjen og at lokalradioer fort-
setter på FM. 
 
4.1.11 NORSK LOKALRADIOFORBUND I MEDIA 
NLR ved daglig leder og styreleder stiller så langt det er 
mulig opp på henvendelser fra media. Selv om interes-
sen for det digitale radioskiftet har blitt merkbart 
mindre, har NLR fremdeles vært særdeles synlige i det 
offentlige ordskiftet, i saker som angår lokalradio og 
bransjerelaterte forhold. Det har også i 2019 vært en del 
medieoppslag om lokalradio både nasjonalt, regionalt og 
lokalt, der forbundet har figurert som kilde.  
 
 

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 lo-
kalradio i Norge. Daglig nyhetsrevisjon, kontinuerlig 
produktforbedring og modernisering krever mye ressur-
ser fra sekretariatet i form av nyhetsovervåkning, 
journalistisk virksomhet og webutvikling. 
 
4.2.1 LOKALRADIO.NO 
Forbundets nettside på domenet lokalradio.no er NLRs 
desidert viktigste informasjonskanal. Nettsiden hadde i 
2019 over 150 400 unike besøkende og blir flittig brukt av 
både medlemsmassen, mediebransjen, politikere, medie-
myndigheter og andre som har interesse for lokalradio. 
  

 
 
Fra lokalradio.no (Skjermdump: lokalradio.no)  
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Det har vært en halvering i besøket siden fjoråret. Det er 
nå mer stabile besøkstall, og disse må kunne sies å være 
betydelige til å være en side tilhørende en bransjeorga-
nisasjon.  
 
Unike besøkende på lokalradio.no i 2019: 
 

12/2019 16073 

11/2019 15080 

10/2019 13259 

09/2019 13153 

08/2019 13575 

07/2019 11041 

06/2019 16315 

05/2019 15648 

04/2019 15628 

03/2019 10486 

02/2019 8930 

01/2019 12182 
 
Bruk av digitale kanaler er viktig og effektivt for å synlig-
gjøre forbundets synspunkter og aktiviteter, både til 
medlemmer og andre.  
 
På lokalradio.no finnes blant annet et stort medlemsres-
surssenter med avtaler, regelverk og informasjon, en 
søkbar oversikt over norske lokalradioer, i tillegg til dag-
lige oppdaterte nyheter som er relevante for bransjen. 
Nettsiden har i løpet av 2019 blitt utvidet med en rekke 
tilleggsfunksjoner. Blant annet en rekke nye medlems-
verktøy og et lukket intranett for saker som skal 
forbeholdes medlemmer. 
 
4.2.2 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.  
 
4.2.3 NYHETSBREV 
Informasjon til medlemmer og andre kanaliseres gjen-
nom interne informasjonsskriv, egne hjemmesider og 
regelmessige nyhetsbrev. Alle medlemmer mottar in-
ternskrivet «Lokalradioposten» regelmessig. Dette er et 
nyhetsbrev som inneholder relevant bransjeinformasjon 

og oppdaterte nyheter. Nyhetsbrevet fikk en visuell opp-
gradering i 2019. 
 
 

4.3 NLR SOM SERVICEINSTITUSJON  

NLRs sekretariat har ovenfor medlemmer bidratt som 
rådgivere innenfor en rekke saksområder. Rådgivningen 
har vært preget av høy aktivitet gjennom året. Det har 
vært et bredt spekter av henvendelser, både i omfang 
og kompleksitet. 
 
Det er spesielt fem fagområder hvor medlemmene ber 
om bistand og faglig rådgivning. Det gjelder digitale tek-
nologier, lytterdokumentasjon, bingoregler, 
vederlagsberegning og økonomi. 
 
4.3.1 TEKNISK BISTAND OG DIGITALKOMPETANSE 
Frem til 1. september ble problemstillinger av teknisk art 
håndtert av forbundets administrasjon og teknisk utvalg. 
Etter denne dato har forbundets tekniske rådgiver tatt 
seg av alle saker knyttet til teknikk og digitalisering  
 
I løpet av disse fire månedene har totalt har mellom 40-
50 lokalradioer benyttet seg av denne spesialkompetan-
sen fra NLR, enten i form av telefonhenvendelse, 
fjernbistand eller oppdrag i felt. Det er ventet at beho-
vet vil øke i vesentlig grad når lokalradioene får mer 
midler til drift og utbygging av digitale nett. 
 
4.3.2 LYTTERUNDERSØKELSEN 
Kantar (tidligere TNS Gallup) gjennomfører den offisielle 
lokalradioundersøkelsen på vegne av NLR. Kantar har 
vært leverandør av lokalradioundersøkelsen siden 1995, 
og undersøkelsen er internasjonalt anerkjent og har høy 
troverdighet. Lokalradioundersøkelsen gjennomføres 
som en del av Forbruker & Media. Det blir gjennomført 
45.000 telefonintervju (CATI) årlig, spredt gjennom hele 
åre og i alle norske kommuner.   
 
Det er NLR som på vegne av medlemmene fremforhand-
ler, koordinerer og administrerer samarbeidet med 
Kantar.  
 
NLR forhandlet høsten 2018 frem en ny to-årig avtale 
om måling av lokalradio gjeldende for 2019 og 2020. Fra 
2019 tilbys en lettversjon av undersøkelsen til en rimeli-
gere pris enn hva som er tilfellet for den ordinære 
undersøkelsen. Lettversjonen gir radiostasjonene kun 
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daglig og ukentlig dekning og rapporteres etter 12 må-
neders måling. Den er beregnet som et tilbud til mindre 
radiostasjoner med begrenset økonomi. 
Som en del av avtalen med Kantar har Norsk Lokalradio-
forbund i avtaleperioden mulighet til å gjennomføre en 
tilleggsundersøkelse som angir lytting fordelt på platt-
form (FM, DAB, internett eller annet).  
 
Det var 38 deltakende radioer i standardversjonen av 
lytterundersøkelsen i 2019. Det er to flere enn foregå-
ende år. I tillegg deltar fem lokalradioer i lettversjonen 
av undersøkelsen. Med bakgrunn i et høyt antall delta-
kere ble prisene for de fleste takstgrupper i 
standardversjonen redusert noe. 
 
NLR bruker fortsatt TNS Gallup sin programvare, Super-
nova for å lage spesialtilpassede lytterrapporter på 
forespørsel fra stasjonene. Stasjonene blir stadig flinkere 
til å benytte seg av tjenesten, som igjen resulterer i vi-
dere pressedekning i diverse lokalaviser. Den 
regnskapsmessige delen, med fakturering og oppfølging 
samt gjennomgang og etterkontroll av lyttertall kvartals-
vis, er et omfattende arbeid som krever innsikt, 
kompetanse og nøyaktighet.  
 
4.3.3 MEDLEMSFORDELSPROGRAM 
NLR lanserte sommeren 2017 et nytt fordelsprogram for 
medlemmene. Her har forbundet forhandlet frem noen 
gode medlemstilbud- og rabatter med utvalgte leveran-
dører 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. 
 
Fordelsprogrammet ble oppdatert med flere nye med-
lemsfordeler i 2019, 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 fri-
villige 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. 
 
4.3.4 BEREDSKAPSAVTALEN 
NRK og Norsk Lokalradioforbund fremforhandlet våren 
2018 en ny avtale om å benytte lokalradioene for å 
komme ut med krisekommunikasjon. Avtalen regulerer 

forholdet mellom NRK og lokale radiostasjoner til opp-
fyllelse av forpliktelser etter gjeldende lover- og 
forskrifter. Avtalen sikrer at NRK i en krisesituasjon også 
vil kunne nå frem til alle de som lytter til lokalradio.  
 
Det har i 2019 vært flere møter mellom NRK og NLR for 
å oppdatere rutiner og forbedre varslingsprosedyrer. 
Som et resultat av disse møtene har NLR i 2019 utarbei-
det en ny beredskapsmanual for de lokale 
beredskapsradioene og for sentrale beredskapskontak-
ter i NLR. I tillegg har forbundet investert i en SMS-
varslingstjeneste fra Varsling24. Som en del av den revi-
derte avtalen med NRK, vil det årlig gjennomføres minst 
en uvarslet beredskapsøvelse. Første øvelse ble gjen-
nomført i juni 2019. 
 

 
 
Forbundets SMS-varslingstjeneste (Skjermdump: Varsl ing24)  
 
NLR er etter avtalen ansvarlig for å peke ut beredskaps-
radioer blant sine medlemmer slik at en melding etter 
beredskapsavtalen vil få bredest mulig dekning i et hvert 
geografisk område. NLR er også sentralt mottakspunkt 
for meldinger som skal distribueres til lokalradioene. 
Forbundet er også ansvarlig for å etablere samt vedlike-
holde varslingsprosedyrer og beredskapsinstruks for 
lokale beredskapsradioer. 
 
4.3.5 SAMARBEID MED NORSK RADIO AS 
NLR har også inngått avtale med Norsk Radio AS om en 
samarbeidsmodell som sikrer lokalradio plass i tjenesten 
Radioplayer. Radioplayer er en fellestjeneste som sam-
ler alle de nasjonale kanalene på ett sted. Formålet er å 
sørge for at norsk innhold får bred distribusjon også på 
digitale lytteplattformer som strømming og smarthøyt-
talere.  
 
4.3.6 UVIKLING AV MEDLEMSVERKTØY 
NLR har et betydelig fokus på å utvikle løsninger og verk-
tøy som skal forenkle hverdagen og den administrative 
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byrden for våre medlemmer. I 2018 utviklet vi et omfat-
tende musikkrapporteringsverktøy og online 
vederlagskalkulator for både Tono og Gramo. 
 

 
 
Online vederlagskalkulator på lokalradio.no (Skjermdump: lo-
kalradio.no)  
 
I fjor startet arbeidet med å etablere en digital kunn-
skapsbase. For å sikre en konkurransedyktig 
lokalradiobransje er det viktig å bidra til å fremme kunn-
skap og skape diskusjon rundt de store mulighetene 
som finnes knyttet til digitalisering. Det være digitale 
trender vi ser nasjonalt og internasjonalt, og hvordan 
disse trendene påvirker bransjen.  
 
Lokalradios største utfordring når det gjelder den tekno-
logiske og digitale utviklingen, vil være å henge med, 
være dynamiske og tilpasningsdyktige i marked som 
endrer seg i rekordtempo. Et digitalisert samfunn stiller 
høye krav til bransjens ferdigheter, og vi må forvente at 
kravene vil fortsette å øke. 
 
NLR vil derfor utvikle det vi har valgt å kalle «digital por-
tal» med utgangspunkt i vårt nettsted lokalradio.no. Her 
vil vi samle all relevant informasjon vedrørende DAB-ut-
bygging og tekniske løsninger for distribusjon over 
internett. Det kan være erfaringsbasert kunnskap, over-
sikter og beskrivelse over leverandører, teknologier, 
løsninger, verktøy og kostnader. Arbeidet med den digi-
tale kunnskapsbasen ventes fullført ved utgangen av 
2020. 
 
UTSTEDELSE AV PRESSEKORT 
NLRs sekretariat bistår også medlemmene med utste-
delse 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 presseorganisasjo-
nene tilknyttet NP. Det ble utstedt 45 pressekort i fjor 
mot 39 året før. 
 
 
4.4 NLR SOM TILRETTELEGGER FOR 
KOMPETANSEUTVIKLING  

NLR bidrar med kompetanseutvikling på ulike arenaer. 
Et vesentlig bidrag i så måte er forbundets årlige lands-
konferanser som samler stadig flere deltakere.  
 
Av løpende kompetansetiltak må nevnes forbundets 
omfattende ressurs og kunnskapsbank, som ligger til-
gjengelig for medlemmene på lokalradio.no.   
 
LANDSSAMLINGER 
Landssamlingene er med årene blitt det viktigste årlige 
møtepunkt for medlemsstasjoner, øvrig bransje, myn-
digheter, forvaltning og leverandører. Til tross for 
redusert økonomi har vi i de senere år, på grunn av ar-
rangementets viktige bidrag til bransjen, valgt å 
profesjonalisere våre årlige landskonferanser. Det betyr 
at vi tilstreber å opprettholde et betydelig faglig kvalita-
tivt innhold. 
 

 
 
Direktør Mari  Velsand i  Medieti lsynet på landskonferansen 
på Gardermoen i  2019 (Foto:  Alf  Myhre)  
 
Fjorårets konferanse på Gardermoen samlet 151 delta-
kere fra over 50 ulike lokalradiostasjoner. Dette er det 
høyeste antall deltakere siden 1994. Deltakerne kunne 
ta del i et spennende og ikke minst svært viktig fagpro-
gram der FM-forlengelse, beredskap, bransjestatus, 
fremtidens radio, digitalisering og annet relevant faginn-
hold stod på agendaen. NLR har benyttet midler over 
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driftsbudsjettet for å få et best mulig program og en 
best mulig ramme rundt arrangementet. For å kunne få 
en best mulig oppslutning på riksdekkende kurs og sam-
linger er det viktig å kunne dekke reisekostnader. Ved 
landsdekkende kurs og samlinger utlyser NLR reise-
støtte. 
 
Foran konferansen på Gardermoen lanserte forbundet 
sin helt nye konferanseportal på radiokonferanse.no. I 
portalen som er utviklet av administrasjonen, er det 
blant annet lagt opp til et påmeldingssystem med beta-
lingsløsning. Forbundets neste landskonferanse, den 37. 
i rekken, skal arrangeres i Stjørdal i tiden 16. til 19. april 
2020. 
 

 
 
Fremtredende mediepolit ikere deltok i  paneldebatt om lokal-
radios fremtid (Foto:  Alf  Myhre)  

 
RADIODAGER OG PRIX RADIO 
Radiodager er samlingspunktet for hele den norske ra-
diobransjen - både allmennkringkasting, kommersiell 
radio og lokalradio. Foreningen Radiodager er etablert 
som en frittstående, selvstendig enhet med NRK, 
P4, Bauer Media og Norsk Lokalradioforbund som eiere.  
 

 
 
Andreas Reitan fra Nea Radio mottar den norske radiobran-
sjens hederspris (Foto:  Tor Erik Schrøder)  

Målgruppene for Radiodager er radiomedarbeidere, me-
diestudenter 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 2019 ble gjennomført på Meet Ullevål. 
Også i år ble det satt ny deltakerrekord. Årets program 
var innholdsrikt og variert og omhandlet i hovedsak 
både journalistiske, kommersielle og administrative si-
dene ved radiodrift.  
 

 
 
Radio 102 mottar prisen som årets lokalradio for andre året 
på rad, under Prix  Radio 2019 (Foto:  Tor Erik Schrøder)  

Flere og flere lokalradioer deltar på Radiodager og i år 
utgjorde lokalradio den største deltakergruppen etter 
NRK. 
 
NLR ved daglig leder har foruten styreverv hovedansvar 
for oppdatering og vedlikehold av radiodager.no.. Samti-
dig organiserer forbundet avviklingen av alle 
nominasjoner til Prix Radio fra lokalradio.  
 
Forbundet er også forpliktet til å stille en representant 
til rådighet for programgruppen. Arbeidsmengden og 
kostnadene ligger på et nivå som krever store ressurser 
fra NLR og fra de øvrige arrangørene.  
 
ANDRE KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 
På forbundets nettsider lokalradio.no utvikles stadig 
medlemsressurser for å utvikle medlemmenes kompe-
tanse på ulike områder innen radiodrift.  
 
Samlet har dette blitt en omfattende ressurskatalog for 
bransjen. Innholdet ble i 2019 lukket eksklusivt for med-
lemmer i NLR. 
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5  Økonomi 2019 

 

INNTEKTER 2019 2018 2017 2016 

Kontingenter 752 225 811 530 766 110 757 923 

Støtte Medietilsynet 1 058 370 650 000 620 000 620 000 

Andre inntekter 1 059 204 879 351 1 100 313 987 642 

Finansinntekter (netto) 23 997 12 708 10 691 9 338 

 2 893 796 2 353 589 2 496 423 2 376 018 

     
UTGIFTER     

Lønn, honorarer, sosial kost adm. & styre 803 868 782 762 942 893 1 152 837 

Kjøp av tjenester 739 859 450 581 447 694 358 734 

Reise, diett og kilometergodtgjørelse 131 051 110 390 155 575 188 374 

Utadrettet aktivitet inkludert tele og porto 388 780 347 497 326 634 318 903 

Øvrig drift, inkludert avskrivninger og tap 214 767 372 695 342 756 750 034 

 2 278 325 2 063 925 2 215 552 2 768 882 

     

ÅRSRESULTAT 615 470 289 665 281 562 - 393 978 

 
 

 
 
KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
NLRs driftsregnskap viser for 2018 et overskudd på kroner 615 470. Dette gjør at forbundets egenkapital ved årsskiftet 
er kroner 3 004 055. Det er ventet at enkelte av forbundets hovedinntektskilder, herunder medlemskontingent vil falle 
i årene som kommer. Styret i NLR vil presisere at det fremover må tillegges et søkelys på å opparbeide en solid og god 
egenkapital som gjør forbundet rustet til å møte utfordringer i årene som kommer. Styret er tilfreds med at admini-
strasjonen i forbundet utviser solid økonomistyring og god kostnadskontroll. Styret understreker at dette gir både 
forutsigbarhet og handlekraft. Det foreslås at årets overskudd avsettes til fri egenkapital.  
 
NLRs inntekter kommer i stor grad fra statlige tilskudd, medlemskontingenter samt inntekter fra arrangementer og 
prosjekter. Forbundsinntektene er sårbare, men har vært relativt stabile de siste årene. De viser dog økning i 2019 
sammenlignet med årene før. Mens kostnadene har vært redusert hvert eneste år siden 2015, har kostnadene økt i 
2019. Økningen forekommer særlig i forbindelse med utadrettet virksomhet, herunder reisekostnader og kjøp av kon-
sulenttjenester i forbindelse med intensivert interessepolitisk arbeid. 
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Det er i hovedsak fire forhold som har medført til at inntektene har økt for 2019. Antallet radioer som deltar i lytterun-
dersøkelsen er høyst varierende fra år til år. Dermed er også inntektene svært uforutsigbare. Forbundet må som eier 
av undersøkelsen, uavhengig av antall deltakere, garantere for de økonomiske forpliktelsene i rammeavtalen overfor 
Kantar. På grunn av et høyt deltakerantall i 2019, er overskuddet fra undersøkelsen større enn foregående år. Også 
landskonferansen på Gardermoen hadde et rekordhøyt antall deltakere. Til tross for et større og bredere program enn 
noen gang og også høyere kostnader, fikk forbundet som følge av godt besøk et større overskudd fra driften av dette 
arrangementet.  
 
Ved en rutinemessig gjennomgang av regelverket for merverdiavgift i 2019 ble det oppdaget at fradragsført moms har 
vært for lavt de foregående år. Dette skyldes at tilskudd har blitt behandlet feil ved beregning av forholdsmessig fra-
drag for moms. Dette er korrigert for de tre siste år slik at for mye betalt moms er tilbakebetalt, og inntektsført i 2019. 
Også et større beløp avsatt til tap på usikre fordringer i 2018 er inntektsført i 2019, da forbundet i løpet av året lykkes i 
å inndrive alle kravene. 
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Likviditeten er god. Virksomheten forurenser ikke det 
ytre miljøet. Styret i NLR mener regnskapet gir et rettvisende bilde av aktiviteten i 2018, eiendeler, gjeld og finansiell 
stilling. 
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6  Styrets sluttord 
 
Lokale medier, inkludert lokalradioene, er med sine avgrensede dekningsområder bærebjelken for mediemangfoldet i 
Norge. Aktørmangfold og stor eiermessig spredning tilfører medietilbudet bredde, variasjon og valgmuligheter som 
bidrar til å ivareta mangfold, samfunnsdebatt og ytringsadgang. Lokalradio har sin styrke i formidling av lokal informa-
sjon, politikk, kultur og underholdning. Enkelte steder utgjør lokalradioen den eneste redaktørstyrte stemmen i 
lokalsamfunnet, dermed bidrar den også til å dekke «hvite flekker» i medielandskapet.  
 
Mediemangfoldet berikes av nisjeradioer, som minoritetsradioer, kristne- og andre livssynsradioer, studentradioer og 
radio for særinteresser av ulike slag. Radioer som fyller viktige roller i samfunnet. Nisjeinnhold vil ofte ikke ivaretas på 
samme måte av de nasjonale kringkasterne, og slik blir betydningen for mediemangfoldet viktigere. Nisjeradioene un-
derstøtter også inkluderingsarbeid og frivillige organisasjoner, viktige bærebjelker i et velfungerende demokrati.  
 
Styret i NLR arbeider for å sikre bærekraften i bransjen, og for å klare å beholde lokalradio som en viktig del av det 
norske 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.  
 
 

   

ASLAK S. SKRETTING, styreleder  THOR MAGNAR THORSEN, nestleder 

   
   

JANA JOHNSEN, styremedlem  BJØRN-MARTIN BRANDETT, styremedlem 

   
   

STIAN ELVERUM, styremedlem  HILDE APNESETH, styremedlem 

   
   

PÅL LOMELAND, daglig leder   
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