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Styreleders innledning 1 
 

2021 har vært et mediepolitisk viktig år for 
lokalradiobransjen, og gitt oss et etter-
lengtet gjennombrudd i arbeidet for 
pressestøtte til lokalradio.  
 
Medietilsynet har i år på oppdrag fra Kulturdeparte-
mentet, gjennomgått de direkte 
mediestøtteordningene og kommet med forslag til 
endringer. Rapporten ble lagt fram 8. desember, og 
foreslår blant annet at det opprettes en ny dedikert re-
daksjonell støtteordning for lokalradio, med mål om å 
styrke produksjonen av lokale nyheter, aktualiteter og 
samfunnsdebatt.  
 
Den foreslåtte ordningen er i tråd med hva 
forbundet har tatt til orde for, med en 
ramme på 20 millioner kroner. Økte 
tilskudd til digitalisering gjennom 
«Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier», 
og høyere tilskuddstak for 
minoritetsradioene er også blant 
forslagene. Rapporten inneholder en 
omfattende og god kartlegging av 
lokalradiobransjen og de utfordringene vi står 
ovenfor, og endringene som foreslås vil kunne bli 
svært viktige for bransjen i årene som kommer. NLR 
opplever å ha blitt hørt i vår argumentasjon.  
 
Vi har gjennom året fortsatt å levere viktige støttetje-
nester til medlemmer over hele landet, spesielt 
knyttet til digitalisering og utbygging av Lokalradio-
blokka, og håndtering av den fortsatt pågående 
koronapandemien. Vår daglig leder har sørget for at 
forbundsadministrasjonen fungerer som et viktig bin-
deledd mellom lokalradiobransjen og myndighetene, 
og utarbeidet viktig dokumentasjon for å dokumen-
tere status i bransjen og hvordan lokalradioene 
håndterer den pågående pandemien. Forbundet har 
bidratt med omfattende dokumentasjon, økonomiske 
prognoser, redegjørelser og kartlegginger, som er be-
hørig referert blant annet i Medietilsynets rapport 
knyttet til mediestøtte. Takket være notifiseringen av 
tilskuddsordningen vi fikk gjennomslag for, kunne 
NLR i år tildeles ordinær driftsstøtte til å fortsette 

engasjementet for vår teknisk rådgiver - han har 
utstrakt reisevirksomhet, og bistår lokalradioer over 
hele landet med tekniske tjenester, herunder å bygge 
sendernett for DAB, og digitalisere studioer og 
samband.  
 
Forbundet har jobbet mye med prosessene knyttet til 
forlengelsen av FM-konsesjonene fra 2022, og 
opplever å ha fått politisk gehør for viktigheten av FM 
som distribusjonsplattform for lokalradio også i 
årene som kommer. I den nye regjeringens Hurdal-
plattform som ble lagt fram i høst, ble det uttalt at de 
vil legge til rette for at FM-konsesjonene kan 
forlenges til 2031. Nye konsesjonsvilkår gjeldende fra 
2022 ble vedtatt i høst, og etter hard innsats fra NLR 

ble rammene og forslag til innstramminger av 
vilkår på FM myknet betraktelig opp i 
forhold til det opprinnelige forslaget.  
 
2021 vil stå igjen som et merkeår for NLR 
og lokalradiobransjen på grunn av 
Medietilsynets forslag om endringer i 

mediestøtten. Selv om politiske vedtak og 
bevilgninger ikke er på plass, opplever 

forbundet Medietilsynets forslag som et 
gjennombrudd for bransjen. Utredningen sementerer 
samtidig hvilken viktig posisjon lokalradioene innehar 
i sine lokalsamfunn, og for landet samlet sett i et 
mediemangfoldsperspektiv. Forslagene skal 
behandles politisk av Kulturdepartementet og 
Stortinget neste år, og NLR vil arbeide hardt for at 
forslagene skal følges opp og iverksettes.  
 
Stor takk til styret, daglig leder og vår tekniske 
rådgiver for arbeidet som er lagt ned for bransjen i 
året som har gått. Forbundet har god dialog med 
departement, offentlig forvaltning, politikere og 
samarbeidende organisasjoner, og opplever i økende 
grad forståelse for vår situasjon når viktige saker 
som vedrører lokalradio utredes og belyses. 
 
 
 
Aslak Sommerfelt Skretting 
Styreleder, Norsk Lokalradioforbund 
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Organisasjonen 2 
orsk Lokalradioforbund forkortet 
NLR, er en medlemsbasert bran-
sje- og interesseorganisasjon for 
lokalradiostasjoner i Norge. Da 

nærradio ble etablert som en prøveordning 
i 1982 ble det opprettet et fellesutvalg for 
norske nærradioer. Fellesutvalget ble om-
dannet til Norsk Nærradioforbund i 1985 
og på landsmøtet i Kristiansand i 1996 ble 
det vedtatt en navneendring til Norsk Lo-
kalradioforbund.  

Forbundet har hovedkontor i Kristiansand og orga-
niserte ved utgangen av året 135 konsesjonærer. 
NLR er medlem av Norsk Presseforbund og med-
eier i Foreningen Radiodager sammen med NRK, 
P4-gruppen og Bauer Media. NLRs formål er å iva-
reta medlemmenes felles interesser og fremme 
lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sam-
menhenger. Norsk Lokalradioforbund skal være 
partipolitisk og verdimessig nøytralt.  
 
Organisasjonen tar opp og samordner felles saker, 
ønsker og krav for medlemsradioene, og vi skal 
være radioenes talerør overfor styresmakter og 
andre rammesettere. I tillegg arbeider NLR med 
samarbeidsavtaler, serviceprodukt og generelle 
medlemsaktiviteter for lokalradioene.  
 
Virksomheten er forankret i organisasjonens ved-
tekter, landsmøtevedtak og handlingsplaner. 
Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. 
NLR er dermed en demokratisk oppbygd organisa-
sjon med landsmøte, vedtekter og valgt styre. 
 

Forbundsøkonomien 
Økonomien til NLR er preget av svært nøkterne res-
surser, men styret mener likevel at sekretariatet 
gjør en stor innsats for å levere et godt produkt, 
tross begrenset økonomi. NLR finansierer i hoved-
sak sin virksomhet gjennom statlig tilskudd, 
medlemskontingent samt inntekter fra ulike arrang-
ementer og prosjekter.  
 

NLRs driftsregnskap viser for 2021 et overskudd på 
kroner 518 183,-. Dette gjør at forbundets egenkapi-
tal ved årsskiftet er kroner 3 762 417. 
Driftsinntektene for 2021 er økt noe sammenlignet 
med 2020. Hovedgrunnen til dette er økte bevilg-
ninger fra Medietilsynet. Også driftskostnadene er 
høyere sammenlignet med året før. Det er spesielt 
kostnader knyttet til lønn som er økt, men også ut-
gifter til medlemsrettet virksomhet og forbundets 
etablering i Pressens Hus. Det vises til revidert 
regnskap for mer detaljert oversikt over forbunds-
økonomien. 
 
Det er styrets mening at administrasjonen utviser 
solid økonomistyring og god kostnadskontroll. Sty-
ret understreker at dette gir både forutsigbarhet og 
handlekraft. Det foreslås at årets overskudd avset-
tes til fri egenkapital. NLRs inntektskilder er 
uforutsigelige, og det er derfor viktig å opparbeide 
en solid egenkapital som gjør forbundet rustet til å 
møte kommende utfordringer.  
 
Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregn-
skapet og balansen med tilhørende noter dekkende 
informasjon om forbundets drift og stilling pr. 31. 
desember 2021. Styret mener derfor det er riktig å 
legge forutsetningen for fortsatt drift av forbundet 
til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 
 

Forbundsstyret 
Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbunds-
styret. Dette består av styreleder, nestleder og fire 
styremedlemmer. Etter forbundets digitale lands-
møte i Kristiansand, den 7. mai 2021, består styret i 
NLR av fem menn og en kvinne. Styret represente-
rer et mangfold av radiostasjoner med stor 
geografisk spredning. Forbundsstyret har følgende 
sammensetning frem til landsmøtet i 2022:  
 
Styreleder:  
Aslak Sommerfelt Skretting, Jærradioen  
 
Nestleder: 
Svein Larsen, Radio Metro Oslo 
 

N 
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Styremedlemmer: 
Thor Magnar Thorsen, Radio 102 
Stian Elverum, Nea Radio 
Bjørn-Martin Brandett, SolørRadioen 
Jana Johnsen, Radio Bardufoss 
 
Varamedlemmer: 
Sølvi Olimb, Radio Øst 
Frode Bjorvand, Radio Loland 
Nils Martin Kristensen, GLR 
Anders Taaje, Radio Randsfjord 
Ted Ivar Paulsen, Radio Bø 
 
Det har blitt avholdt åtte styremøter i 2021 og det 
er blitt behandlet 88 saker.  
 
Grunnet den pågående pandemien, har alle møter 
foregått digitalt. Utover ordinære styremøter, fore-
går mye av kommunikasjonen mellom pr. telefon 
og e-post.  
 

Forbundsutvalg 
Landsmøtet velger valgkomité, mens øvrige utvalg 
og komitéer oppnevnes av styret etter behov. For-
bundets tekniske utvalg ble vedtatt nedlagt av 
styret i 2021, da formålet med utvalget er ivaretatt 
gjennom stillingen og oppgavene til teknisk 

rådgiver. Ved årets utgang hadde forbundet føl-
gende bemanning i utvalg og komitéer: 
 
Forhandlingsutvalget 
Norsk lokalradioforbunds forhandlingsutvalg har 
som formål å gjennomføre forhandlinger om og 
fremlegge forslag til bransjeavtaler.  
 
Utvalget har følgende bemanning: Aslak Sommer-
felt Skretting (Jærradioen), Jana Johnsen (Radio 
Bardufoss), Bjørn-Martin Brandett (SolørRadioen) 
og Pål Lomeland (NLR) 
 
Lotteriutvalget 
Norsk lokalradioforbunds lotteriutvalg har som for-
mål å arbeide for rammevilkår som sikrer best 
mulige betingelser for tradisjonell radiobingo.  
 
Utvalget har følgende bemanning: Stian Elverum 
(Nea Radio), Bjørn-Martin Brand-ett (SolørRadioen), 
Mikkel Aanderaa (Hjalarhornet), Hilde Apneseth 
(Radio Metro), Anders Taaje (Radio Randsfjord), 
Frode Bjorvand (Radio Loland) og Pål Lomeland 
(NLR). 
 
Programkomiteen 
Programkomitéen har som formål å forberede og 
gjennomføre det faglige og sosiale innholdet i for-
bindelse med de årlige landssamlingene. 

KONTAKTMØTE: Deler av forbundsstyret i møte med Medietilsynet i Fredrikstad før koronapandemien gjorde 
fysiske møte r vanskelig. 

Foto: Medietilsynet 
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Programkomité for landsmøtet i Stjørdal 2022: 
 
Thor Magnar Thorsen (Radio 102), Karin Jegtvik 
(Nea Radio), Thomas Küverling (Radio Trøndelag), 
Eivind Engberg (NLR) og Pål Lomeland (NLR) 
 
Valgkomiteen 
NLRs valgkomité har som formål å forberede og 
presentere forslag til styre-, formanns- og varakan-
didater til Norsk Lokalradioforbunds styre.  
 
Valgkomité for landsmøtet i Stjørdal 2022: Kyrre 
Dahl (Radio Rjukan), Raymond Elde (Radio Nord-
kapp), Mari Nyberget (ElverumsRadioen), Hanne 
Fleischer (vara) og Linda Holzerland (vara) 
 

Forbundssekretariatet 
Forbundskontoret er NLRs sekretariat, og holder til 
i Tollbodgaten 2 i Kristiansand. Forbundssekreta-
riatet ledes av Pål Lomeland og har i 2021 bestått 
av ett årsverk. I tillegg har forbundet gjennom hele 
året hatt innleid en teknisk rådgiver i full prosjekt-
stilling. Teknisk rådgivers hovedoppgave er å bistå 
lokalradioene med overgangen til digitale teknolo-
gier.  
 
Forbundssekretariatet koordinerer og ivaretar den 
daglige driften. Det yter også medlemsservice, gir 

organisatorisk og radiofaglig rådgivning, 
produserer arrangementer og står for 
kommunikasjon til medlemmene. I tillegg jobbes 
det med organisasjonsutvikling og mediepolitisk 
arbeid.  
 
Administrasjonen besørger også merkantile og ad-
ministrative oppgaver som kartlegging og 
dokumentasjon av bransjen, utarbeidelse av hand-
lingsplaner og høringsinnspill, oppfølging av 
saksdokumenter og korrespondanse med offentlige 
etater. 
 
Sekretariatet knytter ellers til seg ekstern  
kompetanse og arbeidskraft når det er behov  
for det, herunder regnskapsytelser og juridisk råd-
givning. Probus Regnskap AS er regnskapsfører for 
NLR. Revisjonen blir utført av BDO Romerike. Revi-
sor velges av landsmøtet. 
 

Pressens Hus 
Fredag 30. april overtok Norsk Lokalradioforbund 
sammen med 10 andre presseorganisasjoner nøk-
kelkortene til Pressens Hus i Skippergata 24. 
Samlokaliseringsprosjektet har pågått i over fire år.  
 
NLR disponerer kontor- og møtefasiliteter på huset 
og er ansvarlig for husets drift sammen med øvrige 

PRESSENS HUS: Norsk Lokalradioforbund disponerer kontorfasiliteter i Pressens Hus i Skippergata i Oslo. 
Våre medlemmer kan vederlagsfritt låne kontorplasser på Pressens Hus 

Foto: Pål Lomeland 
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leietakere. Dette er organisasjonene som står bak 
Pressens hus: NTB, Norsk Presseforbund, Norsk 
Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening 
(MBL), Faktisk.no, SKUP, Landslaget for lokalaviser 
(LLA), Fagpressen, Norsk Lokalradioforbund, Norsk 
Journalistlag og Institutt for journalistikk (IJ).  
 
Huset har moderne fasiliteter som scener, podkast-
studio, møterom, kurslokaler, arrangementslokaler 
og restaurant. Det er også flere kontorplasser for 
drop-in-jobbing, som vederlagsfritt benyttes av 
medlemmer hos medieorganisasjonene. 
 

Arbeidsmiljø 
NLR tilstreber å legge til rette for et godt arbeids-
miljø. Arbeidsmiljøet i sekretariatet anses som 
godt. NLR driver ikke med virksomhet som foruren-
ser det ytre miljø. 
 

Representasjon 
Daglig leder, Pål Lomeland er styreleder for Fore-
ningen Radiodager, hvor Norsk Lokalradio er en av 
fire eiere. Han er også medlem av Medietilsynets 
fagutvalg for innovasjon- og utviklingstilskudd 
samt lokalradios representant i Medietilsynets fag-
gruppe som arbeider med å utvikle et nytt 
mediemangfoldsregnskap. Lomeland er også NLRs 
representant for styringsgruppen i Pressens Hus. 
 
Styreleder Aslak Sommerfelt Skretting er innvalgt 
som styremedlem i Norsk Presseforbund.  
 
Forbundet ved daglig leder og styreleder er også re-
presentert i Bransjerådet, som er et 
samarbeidsforum for medieorganisasjonene i 
Norge. Øvrige medlemmer i bransjerådet er Norsk 
Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Mediebe-
driftenes Landsforening (MBL), Landslaget for 
lokalaviser (LLA), Fagpressen og Norsk Journalist-
lag. 
 

Fylkeslag og grupperinger 
Det er så langt Norsk Lokalradioforbund erfarer 
ingen aktivitet i noen av fylkeslagene som tidligere 
har vært i drift.  
 
Blant konsesjonærene eksisterer det flere radio-
grupperinger med varierende formål og aktivitet. 
Ved årsskiftet var følgende grupper registrert: Kris-
tent Radioforum (Forum for kristne radioer), 
Foreningen for etniske minoritetsradioer (Forum for 

etniske og språklige minoritetsradioer), Studentra-
dioene i Norge (Forum for studentradioer). 
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Medlemsstatus 3 

ed årsskiftet 2021/2022 hadde 
NLR samlet 135 medlemsradioer. 
Vi fikk i løpet av 2021 11 nye med-
lemmer, mens fire medlemmer ble 

utmeldt, blant disse to konsesjonærer som 
i løpet av året la ned driften.  

Den positive medlemsveksten som skjøt fart i 2015 
har altså fortsatt også inn i 2021. Blant medlem-
mene er det 126 som har ordinært medlemskap og 
ni assosierte medlemmer. Det er tre anleggskonse-
sjonærer og seks rene nettradiostasjoner blant de 
som har fått innvilget assosiert medlemskap. 
 
NLR organiserer de aller fleste lokalradiostasjoner 
som antas å ha regulær drift. I praksis har NLR opp-
slutning fra en samlet bransje, og forbundets 
legitimitet, slagkraft og eksistensgrunnlag anses 
som betydelig. Konsesjonærer som ikke er med-
lemmer, er fremdeles i det vesentlige mindre 
organisasjonsradioer, samt radioer som bare er 
sporadisk aktive eller har begrenset sendetid. 
 
Medlemsmassen ellers viser stor geografisk spred-
ning med representanter i alle landets 11 fylker (pr. 
31. desember 2021) Våre medlemsstasjoner er av 
ulik størrelse og opererer med forskjellige formåls-
paragrafer både i det ideelle og det kommersielle 
landskapet.  

Kontingentsatser 
Kontingentens kriterier og størrelse fastsettes av 
Landsmøtet, altså av medlemmene selv. Konting-
entsatsene beregnes i forhold til en rammemodell, 
der satsene eskalerer etter omsetning. Det er for-
rige års omsetning som er utgangspunkt for 
beregningen og medlemmene må selv sørge for å 
dokumentere sin omsetning gjennom årlig innsen-
delse av godkjent regnskap til NLR. 
 
Medlemmer i NLR plikter etter punkt 3.7.3 i vedtek-
tene å sende inn årlig regnskap og annen relevant 
informasjon om virksomhetene til blant annet utvik-
ling av bransjedokumentasjon. Er konsesjonæren 
helt ny, beregnes minstesats kr 1 715,- for det 
første året. Kontingenten for assosierte medlem-
mer er 860,- årlig, uavhengig av omsetning. 
 
Følgende satser var gjeldende i 2021: 
 
Oms. under 50 000 kroner  1 715,-  
Oms. inntil 150 000 kroner  3 360,-  
Oms. inntil 500 000 kroner  5 865,- 
Oms. inntil 1 000 000 kroner  8 380,- 
Oms. inntil 2 000 000 kroner  10 130,- 
Oms. inntil 3 000 000 kroner  11 660,- 
Oms. inntil 5 000 000 kroner  14 425,- 
Oms. over 5 000 000 kroner  16 630,- 

V 
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Bransjestatus 4 
 
Lokalradiomarkedet består i 2021 av en kombinasjon av små og store aktører spredt over 
hele Norge og som samlet har lytterdekning i de fleste norske kommuner. Det lokale radio-
mangfoldet omfatter i dag over 150 redaktørstyrte lokalradioaktører som daglig formidler 
radio til hele landet gjennom nærmere 500 innholdskonsesjoner på DAB og FM, i tillegg til 
nettbaserte plattformer. 

Begrepet lokalradio omfatter alt fra små nisjebaserte 
radiostasjoner til store kommersielle kjederadioer. 
Lokalradio har opparbeidet seg en høy status og en 
sterk lojalitet hos lytterne. Det viser offisielle radio-
målinger fra Kantar.  
 
Lokalradio har hatt jevne og stabile lyttertall over 
mange år og selv om antall lyttere er redusert de 
siste årene akkurat, er det i et nasjonalt univers bare 
flaggskipet til NRK, nemlig P1 som kan vise til større 
oppslutning enn lokalradioene samlet sett i 2021.  
 
Lokalradioene både eier og drifter sine egne sender-
anlegg for kringkasting, enten det gjelder FM eller 
DAB og har gjennom sine omfattende sendernett 
dekning i de fleste norske kommuner.  
 
Økningen i antall innholdskonsesjoner, og da særlig 
på DAB samt videre utbygging av de lokale DAB-blok-
kene, gjør at distribusjonsapparatet stadig 
forbedres. Dette i kombinasjon med at lokalradioene 
også utvikler og realiserer nye nettbaserte 

distribusjonsformer, eksempelvis løsninger for trans-
misjon over internett, applikasjoner for 
smarttelefoner eller plattformer og verktøy for pro-
duksjon og spredning av podcast, medfører at 
lokalradios samlede dekning øker i utbredelse. 
 
Det er en stor spredning av lokalradiokonsesjonærer 
over hele landet. De aller fleste har lokale eiere og 
lokal redaksjonell tilstedeværelse, og de fleste lokal-
radioeiere har kun én eller to konsesjoner for 
radiosendinger i sine lokale områder. I september 
2021 var det 485 innholdskonsesjoner i lokalradio-
markedet, fordelt på 204 FM-konsesjoner og 281 
DAB-konsesjoner. 
 
Der det tidligere var en sterkt økende tendens til at 
lokalradioer ble kjøpt opp og ble en del av større me-
diehus, er det i dag bare en håndfull radioaktører 
som fremdeles er en integrert del av slike sammen-
slutninger.  
 
 

KILDE: KANTAR (FORBRUKER & MEDIA)   
Samlet bruttodekning for sammenlignbare lokalradioer fra 2018 til  2021 (31 lokalradioer). Tall  i  tusen lyttere 
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Lokalradioenes lytterandel 

De samlede lyttertallene for lokalradio kartlegges av 
Kantar Media gjennom målinger i undersøkelsen, 
Forbruker & Media (F&M). Målingen av radiokanaler i 
Forbruker & Media foregår gjennom telefonbaserte 
intervjuundersøkelser, den såkalte CATI-målingen 
(Computer Aided Telephone Interviewing). Undersø-
kelsen omfatter om lag 30 000 årlige intervjuer. 
Norsk Lokalradioforbund koordinerer lytterundersø-
kelsen på vegne av bransjen. 
 
Etter å ha hatt en jevn og til dels markant vekst etter 
den nasjonale FM-slukkingen i 2017, har viser tallene 
fra Kantar at pilene pekt nedover for den samlede lo-
kalradiolyttingen. Nedgangen startet i fjerde kvartal 
2018 og har fortsatt gjennom hele 2019, 2020 og 
2021. Tilbakegangen i perioden utgjør 30 prosent 
som igjen tilsvarer en reduksjon på 155 000 lyttere. 
Andelen som lyttet til lokalradio, var ved utgangen av 
2021 på 9 %. Dette er det laveste tallet siden måling-
ene startet midt på 90-tallet.  
 
Hva sier lyttertallene egentlig? 
Hvis man dykker litt dypere inn i tallmaterialet, så ser 
man at tilbakegangen fremdeles er størst i de yngste 
aldersgruppene. Men lokalradiolyttere forsvinner i 
alle alderssegmenter, også der lokalradio tradisjo-
nelt har vært sterke. Det må anses som en 
bekymringsfull utvikling. Den mest markante lytter-
svikten finner man hos de største kanalene som 
befinner seg i og rundt de store byene.  

Nedgang til tross. Dersom man ser på lokalradio 
som en felles gruppering er det bare NRK P1 og P4 
som kan måle seg med lokalradio. Førstnevnte er so-
leklart landets største radiokanal med en lytterandel 
på 22%, fulgt av P4 og deretter lokalradio. 
 
Årsaksfaktorer for fall i lyttertall 
Det er vanskelig å peke på hva som er den viktigste 
årsaken for lyttertallssvikten, men den digitale trans-
formasjonen og konkurransen fra de globale 
nettbaserte aktørene må trekkes frem som drivere 
av utviklingen.  
 
Det er liten tvil om at Lokalradioene er sårbare for 
endringer i teknologi som krever innsikt og investe-
ringer samt for økt konkurranse. Det er en 
kjensgjerning at digitaliseringen av lokalradio har 
gått for tregt, samtidig som lokalradio generelt 
henger etter i den teknologiske utviklingen i forhold 
til nye måter å konsumere lyd på. Man ser at den di-
gitale transformasjonen har ytterligere skutt fart de 
siste årene, og at det blir stadig mer utfordrende og 
kostnadskrevende for mindre medier å omstille seg.  
 
De store teknologigigantene innflytelse og makt ut-
fordrer norske lokalradioer. Facebook, Google etc. 
konkurrerer altså både om lokalradioene sine bru-
kere og ikke minst annonsekronene. Dessuten har 
Spotify og andre strømmetjenester har fått en sterk 
posisjon i Norge, spesielt blant ungdom, hvor lineær 
radio og spesielt lokalradio står svakt. 
Det blir færre FM apparat og flere DAB apparat. Sta-
dig færre lytter på radio via FM, men fremdeles 

KILDE: KANTAR (FORBRUKER & MEDIA)   
Daglig dekning for nasjonal radio samlet og lokalradio samlet. Alle ukedager. 
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utgjør lytting på FM hele 61% av det totale konsumet 
for lokalradio. Dette setter lokalradio i en sårbar po-
sisjon, og fordelen ved å være alene på denne 
plattformen svinner gradvis. 
 
Et annet viktig moment er endret konkurransesitua-
sjon innenfor lyd-segmentet. Denne konkurransen 
har eskalert de senere årene og lokalradio har fått en 
rekke konkurrenter å forholde seg til. De fleste store 
mediehusene satser stort på podcast og valgbar lyd. 
Rikskanalene har en sterk posisjon i Norge sammen-
lignet med andre land og har de siste årene hatt en 
forholdsvis stabil lytterutvikling. Digitaliseringen av 
radiomediet, der det er etablert en rekke nye riksdek-
kende radiokanaler både fra NRK og de to 
kommersielle radioaktørene, har også ført til en til-
spisset konkurransesituasjon for lokalradio. 
 
Plattformundersøkelsen 2021 
På oppdrag fra NLR gjennomfører Kantar en løpende 
kartlegging av hvilke plattformer som lytterne benyt-
ter, når de hører på lokalradio. Disse dataene er 
interessante av flere grunner, men spesielt for å mo-
nitorere endringer i brukernes lyttervaner. Siden 
undersøkelsen startet i 2018 ser man klare tenden-
ser til at lytterne flytter seg fra FM-plattformen og 
over på DAB. Også bruken av lokalradio over inter-
nett har vært svakt økende, men utgjør fremdeles en 
marginal del av lyttingen. 
 

Selv om andelen som benytter andre plattformer sti-
ger noe, er FM fortsatt den suverent største og 
viktigste lytteplattformen for lokalradio.  
 
Resultatene av undersøkelsen for 2021 viser at 61 
prosent av alle som lytter til lokalradio en gjennom-
snittlig dag, gjør dette via et FM-apparat. 36 prosent 
av de spurte oppgir at de lytter til lokalradio på DAB 
eller DAB+. Lytting til lokalradio på andre internettba-
serte plattformer utgjør 6 prosent av totallyttingen. 
Fire år etter den nasjonale FM-slukkingen, bruker 
fremdeles nesten 2 av 3 lokalradiolyttere FM når de 
hører på lokalradio. 
  
Andre spesialundersøkelser 
385 000 personer hører lokalradio hver dag uten 
samtidig å lese lokale aviser. Videre mener 72 pro-
sent at lokalradio er et viktig gratis alternativ til 
lokalavisen og hele 71 prosent av befolkningen i 
Norge har høy tillit til nyheter fra lokalradio.   
 
Dette er blant resultatene i en spesialundersøkelse 
som er gjennomført av Kantar på vegne av Norsk Lo-
kalradioforbund. Undersøkelsen kartlegger 
holdninger og tillit til lokalradio blant lyttere og er 
gjennomført sommer/høst 2021. Spørsmålene er 
stilt som ekstraspørsmål til Forbruker & Media og 
det er spurt i alt 3056 personer over 12 år.  
 
Alle resultatene fra denne og andre spesialundersø-
kelser er publisert i medlemsportalen under 
fanevalget, «bransjestatistikk». 

 

KILDE: KANTAR (FORBRUKER & MEDIA)   
Daglig dekning for lokalradio samlet fordelt på sendeplattformer.  
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KILDE: KANTAR (FORBRUKER & MEDIA)   
Daglig dekning for lokalradio samlet fordelt på alder og kjønn 
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Lokalradioenes økonomi 
Medietilsynet utgir hvert år en statusrapport for øko-
nomien i norske medier. For lokalkringkasting 
baserer datagrunnlaget seg på innsendte årsmel-
dinger fra lokalradiokonsesjonærene. Denne pliktige 
egenrapporteringen gjelder kun konsesjonærer som 
sender på FM, og gir dermed ikke et fullstendig rett-
visende bilde over lokalradioenes økonomi. Men den 
er uansett en god indikasjon for utviklingen over tid.  
 
Lokalradioenes regnskaper for 2021 er i skrivende 
stund ikke ferdigstilt og det er dermed ikke mulig å 
legge frem endelige tall for 2021. NLR har i forbin-
delse med et kartleggingsprosjekt samlet inn noe 
regnskapsdata for første halvår 2021 og kan derfor 
fremheve noen trender for lokalradioenes inntekter 
og legge frem prognoserte omsetningstall for fjor-
året. 
 
Økonomien i lokalradioene er mangfoldig. Det er mu-
lig å observere store trekk og trender, men 
resultatene varierer mye fra konsesjonær til konse-
sjonær. Tilgjengelig sendetid, innholdsprofil, lokale 
konkurranseforhold og ambisjonsnivå for den en-
kelte radio er blant faktorene som ligger til grunn for 
driftsøkonomisk volum, og disse forutsetningene va-
rierer betydelig mellom de enkelte 
radiovirksomhetene. Samlet sett har lokalradioene 
en svak økonomi og opererer med minimale drifts-
marginer.  
 

Inntekter og samlet omsetning for 2021 
Inntektene til lokalradioene har vist en positiv utvik-
ling fra 2018, men fikk et solid dropp i 2020. Denne 
negative endringen kan i stor grad tilskrives ringvirk-
ninger av pandemien. Det er lett å tenke at 2020 var et 
unntaksår, men det er dessverre mye som tilsier at 
mange av endringene som fant sted i dette året, dess-
verre må anses som en mer varig utvikling. Totalt 
omsatte lokalradiokringkasterne for 215 millioner kro-
ner i 2020. Det er ventet at den samlede omsetningen 
vil øke med 3 prosent til 223 millioner i 2021.  
 
Ser man på de viktigste inntektskildene, fortsetter 
reklameinntektene å synke. Det forventes en nedgang 
fra 90 til 85 millioner kroner, noe som tilsvarer en re-
duksjon på 6 prosent. Dette har i mange år vært 
lokalradios soleklart største enkeltinntekt, men ble i 
2020 forbigått av inntekter fra bingo, som i 2021 ven-
tes å stige ytterligere, til tross for at flere 
radiostasjoner rapporterer om lavere bingoomsetning. 
NLRs estimater tilsier at bingoinntektene i 2021 vil 
øke med 10 prosent fra året før og at lokalradioenes 
samlede omsetning i 2021 vil utgjøre 97 millioner kro-
ner.  
 
Også inntekter fra gaver og frivillig lisens ser ut til å 
stige etter å ha falt ganske dramatisk i 2020. Våre 
prognoser basert på reelle inntekter for første halvår 
tilsier at disse inntektene vil øke med 10 prosent. Fra 
11,8 millioner i 2020 til 14,2 millioner i 2021. De res-
terende inntektskildene er beskjedne og er om lag 
like store.  

 

 

96 98 115 90 85
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62 89 97

34 37
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Lokalradios samlede omsetning

Reklameinntekter Bingoinntekter Øvr ige inntekter
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KILDE: MEDIETILSYNET OG  NLR   
Lokalradios samlede omsetning spesifisert ved viktigste inntektskilder 
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Framskrivning for lokalradioøkonomien  
NLR har på forespørsel fra Kulturdepartementet lagt 
fram prognoser for den økonomiske utviklingen i lo-
kalradioene for årene 2021 til 2026. Sentralt 
for prognosene står en framskriving av lyttertall for 
lokalradioer for årene fra 2021 til 2026. Denne er 
gjort av Kantar, som også gjennomfører den løpende 
offisielle lokalradioundersøkelsen på oppdrag fra 
NLR. Videre baserer NLRs prognose seg på 
lokalradioenes regnskapstall, som samles inn årlig 
av Medietilsynet. NLR har også intervjuet enkeltaktø-
rer for å få kvalifiserte oppfatninger om utviklingen 
av relevante bransjefaktorer i tiden framover. SSBs 
konjunkturprognoser er anvendt for å ta hensyn til 
pris- og lønnsvekst i den aktuelle perioden. 
 
NLRs prognoserte utvikling for lokalradioøkonomien, 
viser at lokalradiovirksomhetenes samlede driftsinn-
tekter forventes å synke gradvis gjennom hele 
framskrivingsperioden, mens driftskostnadene går 
motsatt vei. Lokalradiolyttingen som har vært på re-
tur siden 2018 vil fortsette å falle og ventes å synke 
med 40 % fra 2020 til 2026.  
 
Gitt uendrede rammevilkår for lokalradio, mener NLR 
at bransjens samlede driftsresultat vil synke sukses-
sivt og markant fra 11 millioner i 2020 til -72 
millioner i 2026. NLR er derfor veldig tydelige på at 
lokalradioene vil være avhengige av forbedrede og 
mer treffsikre offentlige tilskuddordninger i årene 
som kommer. 
 
Med unntak av «Gaveinntekter» som vi mener vil 
holde seg relativt stabilt i framskrivingsperioden, vil 
inntekter fra bingo og reklame/spons, som utgjør lo-
kalradios største og viktigste inntektskilder, 
reduseres betydelig frem mot 2026. Det er spesielt 
Kantars fagmessige vurderinger av lokalradiolyt-
tingen for de kommende årene, som er 
utslagsgivende for utviklingen, men det er også 
andre drivere. Her må trekkes frem eskalerende kon-
kurranse om mediebrukerne på ulike arenaer, men 
spesielt i radiomarkedet. Også en intensivert kamp 
om reklameinntektene i de lokale markedene påvir-
ker lokalradios muligheter til å skaffe seg inntekter.  
 
Også lokalradioenes kostnader vil øke, herunder pri-
sen på arbeidskraft samt på varer og tjenester. 
Lokalradioenes kostnader knyttet til kringkastings-
distribusjonen har økt betraktelig ved innføringen av 
DAB. Sendekostnader utgjør nå en vesentlig større 
andel av lokalradioenes samlede utgifter, enn hva til-
fellet var når lokalradioene utelukkende sendte 
analogt. Det er forventet en sterk økning i sendekost-
nadene etter hvert som flere aktører tar digitale steg 

og som følge av investering i nye digitale sendean-
legg. NLR forventer at kostnadene samlet sett vil 
stige med 18 prosent frem mot 2026. Fra 205 millio-
ner kroner i 2020 til 249 millioner i 2026. 
 
Kartleggingen synliggjør at lokalradioer som har øko-
nomiske muskler til å satse på godt lokalt innhold 
får betalt gjennom mer stabile lyttertall, bærekraftig 
drift og en god markedsposisjon. 
 
Resultatene fra framskrivningen er presentert i fy-
sisk møte med Kulturdepartementet og i digitalt 
møte med representanter for Medietilsynet. Fram-
skrivningen og dets konklusjoner er blant annet 
anvendt i Medietilsynets arbeid med forslag til revi-
sjoner i de direkte mediestøtteordningene. 
Medietilsynets anbefalinger i forbindelse med dette 
ble lagt frem i desember gjennom en omfattende 
rapport på 350 sider, hvor tilsynet blant annet tilrå-
der å styrke støtten til lokalradio med 26 millioner 
kroner. 
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Digitalisering av lokalradio 
Lokalradioene har aldri stått overfor hurtigere og 
mer fundamentale endringer enn i dag. Rask teknolo-
gisk utvikling og digitalisering har endret hele 
befolkningens medievaner og tilbud. Global konkur-
ranse fra sterke aktører stiller enda høyere krav til 
innovasjon, nyskaping og kvalitet. De globale aktø-
rene gjør seg gjeldende både som sosiale medier, 
strømming av video, informasjon og nyheter samt 
strømming av lyd og musikk.  
 
Digitalisering i to parallelle løp 
Digitaliseringen av lokalradio er godt i gang og fore-
går samtidig på flere arenaer. Den viktigste er 
selvsagt overgangen til en ny digital radiostandard. 
Men internett blir en stadig viktigere kanal og syn-
kront med overgangen til DAB, må bransjen realisere 
fullverdige løsninger for distribusjon av lydinnhold 
via internett. Relativt svake lyttertall på internettba-
serte plattformer gir tydelige signaler på at 
lokalradioene henger etter på dette feltet. 
 
Status for utbygging av lokal DAB 
Det er per 31.12.2021 meldt inn operative lokale 
DAB-senderanlegg i 34 av lokalradioblokkas 37 re-
gioner. Regionene uten operative sendere er Sogn 
(region 21), Namdalen (region 29) og Helgeland (30). 
Dette viser at utbyggingen av Lokalradioblokka 

først og fremst har skjedd i kommersielt attraktive 
områder med høy befolkningstetthet, mens 
lokal FM-dekning er mer geografisk spredt. Befolk-
ningsdekningen i regionene som inkluderer 
de fire største byene, Oslo, Stavanger, Bergen og 
Trondheim, er høyere på DAB enn på FM. 
Utenfor storbyene er utbyggingen av lokal-DAB lav 
sammenliknet med lokal-FM. Det er fortsatt mye le-
dig kapasitet i de DAB-senderanleggene som er i 
drift, med unntak av region 3, som i perioder er full.  
  
Antallet DAB sendere har også økt betraktelig. Det er 
nå 144 aktive DAB sendere for lokalradio pr. 
31.12.2021. Det er fortsatt 50 senderpunkter som er 
meldt inn, men ikke aktivert. Det er flere årsaker til at 
disse ikke er aktivert; det kan være tidkrevende ut-
bygging eller at punktene ikke er tildelt nok offentlig 
støtte og tar lenger tid for å bli realisert. Sammenlig-
net med mars 2019 var det kun 85 operative 
senderpunkter.  
  
NLRs bidrag til digitaliseringen 
Dette arbeidet foregår på to plan. På den ene siden 
arbeider forbundet politisk for å sikre best mulig 
sendetekniske vilkår - både for FM og DAB. I tillegg 
til dette pågår også et kontinuerlig arbeid for å få på 
plass gode og forutsigbare støtteordninger. Ved si-
den av arbeid med rammevilkår, utøver NLR også 
praktisk digitalbistand.  

 OPPGRADERING AV STUDIO: Forbundets tekniske rådgiver, Eivind Engberg installerer nytt studio og digitalise-
rer lydkjeden for Radio Rana. 

Foto: Oddvar Brennesvik 
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NLR har også gjennom 2021 gjennomført et stort ar-
beid med å hjelpe medlemsradioer i den digitale 
satsingen. Dette arbeidet er gjort mulig gjennom 
økte offentlige bevilgninger til NLR fra ordningen for 
tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Det har ført til 
at forbundet med virkning fra 1. april 2021 har kun-
net ansette Eivind Engberg i en full prosjektstilling 
som teknisk rådgiver. Hans primæroppgave er å tilby 
dedikert teknisk kompetanse og støttetjenester til lo-
kalradioene i forbindelse med digitaliseringen.  
  
Tekniske prosjekter 2021 
Gjennom våre allsidige og mangfoldige bidrag inne-
har NLR en svært viktig og avgjørende rolle som 
lokomotivet for digitaliseringen av lokalradio. Som 
tabellen nedenfor viser har 2021, tross restriksjoner 
knyttet til pandemien, vært et svært aktivt år når det 
kommer til digitalbistand i regi av forbundet.  

Forbundets tekniske bidrag til digitaliseringen av lo-
kalradio, konsentrerer seg i hovedsak om følgende 
kjerneområder: 
 
Etablering av nye digitale senderanlegg 
Det viktigste arbeidet i digitaliseringsprosessen er 
uten tvil å bistå lokalradiovirksomhetene med en 
trygg overgang fra FM til DAB. Utbygging av lokale 
DAB-anlegg har fortsatt med full styrke gjennom hele 
året og forbundet har vært involvert på ulike nivåer i 
de fleste av disse prosjektene. For enkelte områder 
er DAB lokalradio å anse som fult utbygget i sine 
kjerneområder, men flere nye anlegg har i løpet av 

året blitt satt i drift med forbundet som aktiv bi-
dragsyter. 
 
Befaring og planlegging av nye DAB anlegg  
Flere aktører planlegger videre utbygging av eksiste-
rende senderanlegg i 2022. I disse prosessene har 
forbundet bidratt med prosjektering og søknadsbi-
stand. Her må også nevnes at NLR er involvert i 
prosesser for å bistå mindre lokalradioaktører som 
ønsker å ta i bruk de gjenværende ledige DAB-blok-
kene.  
 
Etablering og drift av nettbasert distribusjon 
Selv om DAB er valgt for primær massedistribusjon 
av radio, er Internett blitt en betydelig og viktig platt-
form for flere av forbundets medlemmer. Vi jobber 
aktivt med å utvikle eller stille til rådighet verktøy og 
digitale tjenester for medlemmene. Stadig flere lo-

kalradioer henvender seg til forbundet med å få på 
plass nye løsninger for distribusjon av lyd via inter-
nett. Her tilbyr forbundet en egenutviklet og 
kostnadseffektiv nettradiomodul som også utstyrer 
medlemmet med mateløsninger for DAB. Det er også 
stor pågang for bistand til implementering av egen 
nettradio i nettradioportaler som Radioplayer    
 
NLR arbeider også mot eksterne leverandører for å 
få på plass forbedrede avtaler og løsninger.  
 
Etablering av digitale studioløsninger 
Som et ledd i digitaliseringen, er det mange lokalra-
dioer som må oppgraderes fra analog til IP-basert 

Nøkkeltall tekniske prosjekter 2021 

Fullverdig DAB-bistand (Fra prosjektering til fullføring) 6 
Delvis DAB-bistand (Anbefalinger og råd for utbygging) 24 
DAB-dekning i tunnel etablert med bistand fra forbundet 8 
Planlegging og prosjektering av nye DAB-anlegg (2022-2023) 12 
Bistand til søknader for etablering av DAB-anlegg (2022-2023) 25 
Etablering av nettradioløsninger 5 
Bygging av nye digitale studioer 5 
Etablering av digitale telefoniløsninger (IP Telefoni) 3 
Etablering på nettradioportaler (Radioplayer med mer) 14 
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lyddistribusjon. Dette gjør at lyden flyttes fra lydka-
bel – til en nettverkskabel. Forbundet deltar aktivt 
overfor hvert enkelt medlem for å gå igjennom stu-
dioløsninger for å skreddersy løsninger som er 
tilpasset lokale forhold og radioenes økonomi. Når 
utstyr er levert, bidrar forbundet også med oppsett 
og installasjon for medlemmene.  
 
Etablering av DAB-signal i tunneler 
Forbundet har opprettet en god dialog med Statens 
Vegvesen med å få installert DAB-lokalradio i tunne-
ler. Dette er en byråkratisk og omstendelig prosess. 
Som en ekstra trygghet for våre medlemmer, kontrol-
lerer NLR at det er akseptabelt signal inn i tunnelene 
før bestilling og oppfølging hos Statens Vegvesen. 
 
Dokumentasjon av digitale løsninger 
Digitale løsninger er som regel komplekse og det 
medfører høyere krav til dokumentasjon for system 
og oppsett. På denne måten vil kompetansen også 
overføres til de radiostasjonene som benytter tjenes-
ter fra forbundet, slik at disse kan forstå sine 
systemer bedre og samtidig gjøre seg mindre av-
hengig av enkeltpersoners kompetanse.  
 
Oppbygging av vedlikehold av kompetanseportal  
Den digitale hverdagen endrer måten man produse-
rer radio og det skaper også et økt 
kompetansebehov for å forstå og lære om disse end-
ringene. Forbundet har laget og vedlikeholder 
en kompetanseportal som gir medlemmene oppda-
tert informasjon på hvordan de skal finne de rette 
tekniske løsningene. 
 
Drift, service og vedlikehold av digitale systemer 
De digitale systemene til lokalradio er såpass komp-
lekse at bistanden fra forbundet også fungerer som 
ren driftskompetanse for lokalradiobransjen. Det er 
NLR som er kontaktpunkt og får henvendelser ved 
feil på DAB-anlegg eller signalmating samt nettradio 
og andre IP-baserte systemer. Vi bistår anleggskon-
sesjonærene med feilsøking og feilretting, slik at 
anleggene eller løsningene kommer i drift igjen sna-
rest mulig. Det er et eskalerende antall henvendelser 
omkring dette. 
 
ID-koder 
Forbundet har gjennom 2021 identifisert et særskilt 
behov for å sikre at bruken av ID-koder til radiokring-
kasting blir korrekt. ID-kodene blir regulert av NKOM, 
men fungerer som et personnummer for en radioka-
nal. Med en ID-kode kan man identifisere samme 
program uavhengig av plattform. Koden skal derfor 
være knyttet til samme programleverandør som 

sender med samme program på FM, DAB og gjen-
nom Radioplayer.  
 
Korrekt ID kode er svært avgjørende for en lokalra-
dio. Uten korrekt ID kode kan man oppleve ulikt 
innhold mellom FM og DAB. Forbundet har derfor 
vært i dialog med NKOM om en bred gjennomgang 
av tildelingsmetodene og samtidig kommet med 
våre anbefalinger for hvordan dette bør løses.. 
 

Offentlige støtteordninger 
Lokalradio har tilgang til å søke om tilskudd fra to 
offentlige støtteordninger. Foruten «tilskudd til lo-
kale lyd- og bildemedier», har lokalradio også 
innpass i den nyetablerte mediestøtten til innovasjon 
og utvikling. 
 
Innovasjons- og utviklingstilskudd  
Denne støtteordningen skal oppmuntre media til in-
novasjon og utvikling, både redaksjonelt og i innhold. 
Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale ny-
hets- og aktualitetsmedium skal prioriteres når 
støtten blir fordelt.  
 
Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli 2018, og for-
valtes av Medietilsynet. Det var satt av 21 millioner 
kroner i 2021, og pengene ble fordelt i én tildelings-
runde. Medietilsynet mottok 89 søknader, og det ble 
totalt søkt om 44 millioner kroner. Av disse kom 51 
prosjekter gjennom nåløyet. Det var ni prosjekter fra 
lokalradio som ble funnet verdige tilskuddsmidler fra 
denne støtteordningen i 2021. Disse mottok samlet 
1,81 millioner kroner. 
 
Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier  
Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til 
mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke den demo-
kratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene 
har i samfunnet. Fagutvalget behandler innkomne 
søknader og gir Medietilsynet råd om hvem som skal 
motta tilskudd. 
 
Tilskuddsrammen er på rundt 20 millioner kroner år-
lig, hvorav halvparten skal øremerkes digitalisering 
av lokalradio. Totalt fordelte Medietilsynet for 2021 
21 millioner kroner på til sammen 86 virksomheter. 
Totalt kom det inn 394 søknader fordelt på 100 sø-
kere, og det samlede søknadsbeløpet var 61,4 
millioner kroner. 
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Virksomheten 2021 5 
 
 
NLR har som formål å arbeide for at lokalradioene skal ha en så sterk posisjon som mulig. 
På overordnet plan er hovedoppgavene å sørge for at lokalradioene har best mulige organi-
satoriske og økonomiske rammevilkår. Vi skal også drive organisasjonsutvikling, yte 
medlemsservice samt iverksette tiltak for å styrke lokalradioenes omdømme, markedsan-
deler og posisjon. NLR skal medvirke til at lokalradioene lager gode redaksjonelle produkter 
og er solide virksomheter til beste for lokalsamfunnet. 

NLR som interesseorganisasjon 
NLR har også som ambisjon å være en aktiv bidrags-
yter når det gjelder politiske innspill og offentlige 
høringer som berører medlemmenes vilkår. Videre 
skal vi bistå medlemsradioene med servicefunksjo-
ner og hjelpe lokalradioene med å møte framtiden 
både offensivt og kreativt. 
 
Styringsdokumenter og handlingsplan 
NLR avviklet sitt landsmøte digitalt i mai 2021, ett år 
på overtid. Bakgrunnen for dette har vært den pågå-
ende koronapandemien. Interessen for landsmøtet 
var stor, og det var til sammen 74 godkjente stem-
meberettigede medlemsradioer representert.  
 
Dette utgjør 59 prosent av NLRs ordinære medlem-
mer og er godt over de 20 prosent som vedtektene 
krever for beslutningsdyktighet.  
 
Under landsmøteforhandlingen ble nye styringsdoku-
menter vedtatt, blant annet ny handlingsplan. Denne 
definerer overordnede mål og strategier for organi-
sasjonens virksomhet. Planen er styringsverktøyet 
for forbundsstyrets arbeid og prioriteringer.  
 
Gjeldende handlingsplan fra 2020 til 2022 er inndelt i 
følgende hovedpunkter: 
 
1. Arbeide for å sikre lokalradio best mulige ram-

mevilkår i oppfølgingen av Stortingets vedtak om 
å forlenge dagens FM-konsesjoner etter 2021. 
Prioritere dialog med politikere og behandlende 
myndigheter. NLR skal arbeide for bedre vilkår 
for lokalradioene i storbyene, inkludert jobbe for 
økt inntektsgrense for disse lokalradioene. NLRs 
primære ønske er at lokalradio får sende i 

storbyene på lik linje med resten av landet 
 

2. Arbeide for økt og bedre offentlig mediestøtte til 
lokalradiobransjen. Åpne nye tilskudds-ordninger 
for lokalradio, forbedre ordninger som er til-
gjengelige, samt få på plass nye offentlige 
stimuleringstiltak. Fortsette arbeidet med å bistå 
lokalradiobransjen i møte med utfordringer som 
følger av koronasituasjonen.  
 

3. Arbeide for bedre rammevilkår for digital distri-
busjon, og ivareta medlemmenes interesser når 
ny teknologi tas i bruk. Sikre gode og langsiktige 
tilskuddsordninger, og at investerings-tilskudd til 
digitalisering forbeholdes Lokalradioblokka. Bi-
stå medlemmer med støttetjenester i forbindelse 
med etablering av lokale sendernett for DAB, 
og/eller annen teknologi. 
 

4. Utrede og iverksette tiltak for å bedre rekrutte-
ringen til lokalradiobransjen. Arbeide for å øke 
lokalradios anseelse og øke lokalradioenes mar-
kedsandeler.  
 

5. Informere politikere (nasjonalt og regionalt), de-
partement, offentlig forvaltning og opinion om 
lokalradioenes utfordringer og om NLR sitt syn 
på mediepolitiske saker. 
 

6. Arbeide for å sikre gode rammevilkår og beting-
elser for drift av bingo og lotterier. 
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7. Følge opp Tono og Gramo for å sikre lokalradio 
gode vilkår for lokalradiobransjens bruk av rettig-
hetsbelagt musikk. 
 

8. Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes 
beste, herunder å utvikle forbundets nettportal 
med gode medlemsressurser, blant annet veiled-
ninger innen digitalisering, kommersiell 
virksomhet, radioteknikk og journalistikk. 
 

9. Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for 
Norsk Lokalradioforbund. 

 
Interessepolitisk arbeid 
NLR jobber primært interessepolitisk for å bedre 
rammebetingelsene for våre medlemmer, men står 
også kollegialt skulder til skulder sammen med res-
ten av medieorganisasjonene i saker hvor vi har 
felles mål. Vi er en dialogpartner for politikere og of-
fentlige myndigheter, og en høringsinstans i 
mediepolitiske spørsmål. 
 
Lokalradios rammevilkår er stadig under press, noe 
som krever et målrettet fokus og kontinuerlig in-
teressepolitisk arbeid. Dette gjør vi gjennom løpende 
dialog med departement, offentlig forvaltning, politi-
kere og samarbeidende organisasjoner. Vi har over 
tid opparbeidet seg et bredt nettverk i byråkratiet og 
i politiske beslutningsledd, noe som selvsagt er en 

fordel når viktige saker som vedrører lokalradio skal 
utredes og belyses. 
 
Vårt klare mandat er å arbeide til beste for lokalra-
diobransjen. Oppgavene er i stadig endring, men det 
overordnede målet er det samme: Styrke lokalradio 
og forme fremtiden. Vi lever i omstillingens tid. Økt 
konkurranse på lydarenaen, krevende markedssitua-
sjon, ny teknologi og generell usikkerhet gjør at 
bransjen må fornye seg. Og det åpenbarer seg alle-
rede tydelige tegn til at bransjen er i endring. 
Konsolidering, effektivisering og digitalisering er tre 
stikkord som beskriver mye av det som har preget 
bransjen de siste årene. 
 
Aldri har nok NLR utøvd tettere myndighetskontakt 
enn i 2021. Arbeidet som er nedlagt er betydelig, og 
selv med forbundets knappe bemanningsressurser 
har det blitt gjennomført en omfattende politisk pro-
sess i form av møtevirksomhet, høringsdeltakelser 
samt direkte påvirkning overfor politiske miljøer og 
andre.  
 
Vi har i denne prosessen hatt kontakt med mediepo-
litiske talspersoner for de ulike stortingspartiene og 
andre betydningsfulle politikere, Det er i løpet av året 
også gjennomført flere samtaler og møter med ad-
ministrativ ledelse i Kulturdepartementet, samt med 
representanter for Medietilsynet og Nasjonal 

LANDSMØTE 2020: Forbundets landsmøte for 2020 ble avviklet digitalt i mai 2021, der møteledelsen var sam-
let i Kristiansand og Q42 Media produserte sendingen. 

Foto: Pål Lomeland 
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kommunikasjonsmyndighet. NLR deltok senhøsten 
2021 også i åpen høring i Stortinget om statsbud-
sjettforslaget for 2022.  
 
Fjoråret vil for alltid stå som et merkeår for NLR og 
lokalradiobransjen ellers, når Medietilsynet i desem-
ber la frem en anbefaling om å øke støtten til 
lokalradio med 26 millioner kroner, blant annet ved å 
opprette en helt ny tilskuddsordning for redaksjonell 
drift. Forslagene i rapporten må sees på som et his-
torisk økonomisk løft for lokalradiobransjen, i tillegg 
sementerer utredningene hvilken viktig posisjon lo-
kalradioene har i sine lokalsamfunn og for landet 
samlet sett. 
 
NLR har over tid arbeidet målrettet over tid for å for-
bedre lokalradios vilkår i offentlige støtteordninger. 
Vi har blant annet i forarbeidene til Medietilsynets 
rapport spilt inn omfattende dokumentasjon blant 
annet i form av økonomiske prognoser og mer om-
fattende redegjørelser og kartlegginger som alle er 
behørig referert i tilsynets endelige konklusjoner. 
Selv om politiske vedtak og bevilgninger ikke er på 
plass, opplever NLR Medietilsynets tilrådinger som 
et gjennombrudd både i respekt og status for lokal-
radio.  
 
Som før har NLR arbeidet politisk på mange fronter. 
Her må spesielt trekkes frem forbundets bidrag i for-
bindelse med arbeidene med nytt regelverk for FM-
konsesjonærer. Nye konsesjonsvilkår gjeldende fra 
2022 ble vedtatt i høst og mye grunnet formidabel 
innsats fra NLR ble de endelige rammene myknet be-
traktelig opp i forhold til utgangspunktet. NLR har 
også fått politisk gehør for viktigheten av FM som 
distribusjonsplattform. En konsekvens av dette er at 
regjeringen i Hurdal-plattformen legger opp til at FM-
konsesjonene skal forlenges helt frem til 2031. 
 
NLR fremhever i alle sammenhenger lokalradios be-
tydning for sine lokalsamfunn og for landet samlet 
sett og har lagt vekt på å skape en forståelse for be-
tydningen av gode rammevilkår. Vi har erfart at det 
blant beslutningstakere er et stort behov for informa-
sjon- og bakgrunnskunnskaper, knyttet til lokalradio 
og vår situasjon. Det vil derfor være vesentlig å 
sørge for at politikerne og andre rammesettere er 
oppdaterte på bransjens tilstand og våre innspill for 
bedre vilkår, når det settes på dagsorden viktige sa-
ker som berører norsk lokalradio og som legger 
føringer for bransjens fremtid. 
 
Høringsuttalelser og andre politiske innspill  
NLR blir gjennom året invitert til å delta i en rekke 
høringer. Det foretas en nøye gjennomgang av 

relevansen for medlemsradioene og bransjen. NLR 
har til sammen avgitt tre ordinære høringsuttalelser 
og tre politiske innspill i løpet av året. Ut over dette 
bidro forbundet med innspill i den formelle høringen 
til statsbudsjett i Familie- og kulturkomiteen. Alle hø-
ringsuttalelser er publisert åpent i egen seksjon på 
forbundets eget nettsted, lokalradio.no. Følgende hø-
ringer og innspill er avgitt fra Norsk 
Lokalradioforbund i 2021: 
 

 
Radiobingo 
Samlet sett er radiobingo bransjens viktigste inn-
tektskilde og omsetningen fra bingo har særlig skutt 
i været de to siste årene. Nettopp derfor er også for-
bedrede vilkår for radiobingo en viktig og prioritert 
oppgave for styret og administrasjonen.    
 
NLR har de senere år fått gjennomslag for flere vik-
tige endringer når det kommer til radiobingo. Et 
arbeidsutvalg nedsatt av NLR leverte mot slutten av 
2020 en omfattende rapport med konkrete forslag 
som sikrer best mulige vilkår for tradisjonell radio-
bingo. Rapporten ble overlevert forbundsstyret som i 
starten av 2021 oversendte rapporten til Lotteritilsy-
net som et formelt innspill fra NLR. Det pågår et 
arbeid med en ny felles lov for pengespill i Norge. 
Denne skal erstatte og slå sammen tidligere lover på 
området. Dette gjelder lotteriloven, pengespilloven 
og totalisatorloven. NLR er kjent med at myndighet-
ene i arbeidet med ny felles forskrift også planlegger 
justeringen i bingoforskriften. 

 

Innspill til endring av fribruksforskriften til generell 
bruk av frekvenser 

Høring om forslag til endringer i forskrift om kring-
kasting og audiovisuelle bestillingstjenester  

Høring om Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift 
og endringer i nummerforskriften 

Høringsinnspill til proposisjon 138 L - Mediestøtte-
loven 

Innspill til Medietilsynets gjennomgang av medie-
støtteordningene 

Innspill til utredning om NRKs bidrag til mediemang-
foldet 
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Forbundet har i løpet av året også hatt møte med 
Kulturdepartementet, der våre innspill og synspunk-
ter er blitt løftet frem. Kommunikasjonen med 
tilsynet og departementet oppleves som konstruktiv, 
selv om nye vilkår i skrivende stund ikke er på plass. 
Det er ventet at endringer i forskriften skal ut på hø-
ring i løpet av første halvår 2022. 
 
Med bistand fra Lotteritilsynet, har NLR produsert og 
distribuert til medlemmene, en veileder for bingo i ra-
dio- og TV. Bakgrunnen er et eskalerende antall 
saker knyttet til inndragning av lotteri- eller bingotil-
latelser. NLR har derfor engasjert seg for å bistå 
lokalradioene i å forstå bingoregelverket og for å 
etablere gode rapportering- og søknadsprosedyrer.  
 
Vi har også engasjert oss for å finne løsninger knyt-
tet til utfordringer med finne betalingsformidlere 
som er villige til å håndtere salg/omsetning av 
bingotallonger på nett for lokalradio, med henvisning 
til at de ikke ønsker kunder innen spill/lotteri/vedde-
mål-segmentet.  
 
Offentlige mediestøtteordninger 
Det følger av ytringsfrihetens idé å gi mediene et 
spesielt vern, og at samfunnet må legge forholdene 
til rette for at mediene kan fylle sin rolle. Den offent-
lige mediepolitikken og dens virkemidler må bygge 
på og understøtte ytringsfrihetens idé og fundament, 
pressefriheten, medienes selvstendighet, journalis-
tisk egenproduksjon, redaksjonell kvalitet og 
mangfold.  
 
I de lokale markedene kjemper lokalradioen om opp-
merksomheten og mediebrukere med NRKs 
distriktssendinger og regionale/lokale aviser. Dis-
triktssendingene til NRK er statlig finansiert og har 
høy oppslutning, samt svært sterke finansielle og re-
daksjonelle ressurser. De har over tid og i stadig 
større grad i større grad også tilnærmet seg de kom-
mersielle aktørene både i format og profil. Også 
lokalavisene får økonomisk drahjelp gjennom omfat-
tende offentlige tilskuddsordninger. En slik usunn 
konkurransesituasjon, gjør det vanskeligere for lokal-
radioene å hevde seg. 
 
Ved innføringen av DAB har også konkurransen i ra-
diomarkedet eskalert. I et konkurranseutsatt marked, 
må lokalradio, for å nå opp i kampen om mediebru-
kere, tilby innhold som ikke er til stede, eller til stede 
i mindre grad hos andre medier. Dette medfører at 
lokalradio i stadig større grad må intensivere sin re-
daksjonelle produksjon for å sette søkelys på et godt 
lokalpreget allment radioinnhold. Men slike redaksjo-
nelle satsinger over tid vil være problematiske 

dersom det ikke betaler seg med inntjening. Syn-
kende lyttertall har gitt lokalradioene lavere inntekter 
og samtidig redusert muligheten for å finansiere 
nødvendige investeringer i det redaksjonelle produk-
tet.  
 
NLR er derfor en aktiv pådriver for at staten skal føre 
en aktiv, rettferdig og dynamisk mediepolitikk, og for 
at det må etableres og opprettholdes stimulans og 
økonomiske virkemidler som både kommer publikum 
til gode og som sikrer alle mediers rammevilkår. Vir-
kemidlene må av hensyn til den dynamiske 
utviklingen i mediemarkedet gjøres teknologinøyt-
rale. Med det menes at virkemidlene må knyttes til 
innholdets art, uavhengig av distribusjonsform. NLR 
er klar på at lokalradio nå må sikres redaksjonell me-
diestøtte på lik linje med aviser. Vi mener at bedre 
rammevilkår vil gi mer viktig journalistikk rundt om i 
lokalradioene i heile landet. Man helt klare tendenser 
til at de lokalradioene som har økonomiske muskler 
til å satse på godt lokalt innhold også får betalt gjen-
nom stabile lyttertall, bærekraftig drift og en solid 
markedsposisjon.  
 
Som nevnt innledningsvis har forbundets nitidige ar-
beid på dette feltet, allerede båret frukter i og med at 
Medietilsynet anbefaler å øke tilskuddene til lokalra-
dio med 26 millioner med virkning fra 2023. 
Forbundet vil forfølge prosessen politisk og sørge 
for at forslagene blir realisert gjennom vedtak og 
nødvendige bevilgninger. 
 
Sende- og konsesjonsmessige vilkår 
NLR har gjennom dialog, innspill og høringsuttalelser 
vært tydelige på at myndighetene må legge til rette 
for at lokalradio tildeles rammer som gir et bære-
kraftig eksistensgrunnlag og at disse forvaltes på en 
måte som gjør lokalradioene i stand til å bruke disse 
ressursene på en effektiv og hensiktsmessig måte.  
 
Medietilsynet igangsatte høsten 2020 et arbeid for å 
justere vilkårene i kringkastingsforskriften og over-
sendte sin endelige innstilling til 
Kulturdepartementet i februar 2021. Forslagene til 
nye konsesjonsvilkår fra 2022 ble sendt på høring i 
mai, og inneholdt flere momenter som forbundet 
anså som inngripende og spesielt for nisjeradioer i 
slukkeområdene, der et totalt reklameforbud på FM 
var blant tiltakene. 
 
NLR engasjerte seg sterkt i denne saken, løftet den 
opp politisk og avleverte et høringsinnspill som tyde-
lig illustrerte vår holdning til forslagene. Forbundet 
var her klare på at Insentivet for arbeidet med nye  
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vilkår må være å få på plass rammer hvor nisjeradio-
ene får en finansiell stilling som gjør dem i stand til 
å ta steget inn i den digitale verden. Ikke forsterke 
tilbakegangen ved å sette mer restriktive konse-
sjonsvilkår. 
 
Dette arbeidet resulterte i at departementet i dialog 
med forbundet reverserte eller justerte flere av de 
mest kontroversielle forslagene. Blant annet ble   
reklameforbudet forkastet til fordel for en maksi-
mumsbegrensing på 4 minutter reklame per 
sendedøgn. Dette er på langt nær noen gunstig løs-
ning og samsvarer ikke med NLR standpunkt til 
saken. Men flere av endringene medfør-te lettelser 
for bransjen i forhold til hva som var utgangs-punk-
tet.   
 
NLR har også i møte med Nasjonal kommunikasjons-
myndighet løftet frem problemstillinger knyttet til 
restriktive sendetekniske vilkår på FM. Der har vi 
bedt myndigheten praktisere en oppmykning av da-
gens vilkår, som blant annet vil tillate aktørene å 
replanlegge eller effektivisere sine FM-nett og ikke 
minst at det skal være mulig å sette opp nye sen-
dere/omformere eller øke effekt for å dekke hull i 
eget konsesjonsområde, slik at hele befolkningen i 
et dekningsområde kan få tilgang til samme tjenes-
ter. 
 

Kartlegging av lokalradiobransjen 
NLR bruker mye ressurser på å kartlegge ulike sider 
ved lokalradiobransjen. Vi kartlegger løpende utvik-
lingen og problemstillinger knyttet til digital 
teknologi. NLR overvåker og kartlegger også bran-
sjens tilstand i forhold til aktørmangfoldet og 
finansiell status. Den viktigste kartleggingen NLR 
gjorde i 2021, var den tidligere omtalte framskriv-
ningen for lokalradioøkonomien frem til 2026. Den 
ble produsert på oppdrag fra Kulturdepartementet 
 
Vederlag for musikkrettigheter 
Det har ikke vært noen formell dialog mellom NLR og 
rettighetsforvalterne om nye vederlagsavtaler i løpet 
av 2021. NLR vil ta initiativ overfor TONO for å få på 
plass en ny kollektiv lokalradioavtale, som er mer 
rettferdig og bedre tilpasset lokalradiolandskapet. 
Når det gjelder avtalen med Gramo, er forbundet i 
hovedsak fornøyd med innretningen på denne, da 
den baserer seg på omsetning og vederlagsstørrel-
sen følger svingninger i virksomhetens inntekter.  
 
Samarbeid med andre aktører og organisasjoner 
NLR samarbeider også med andre medieorganisa-
sjoner om tiltak som styrker den enkelte og 
mediebransjen samlet. I 2021 arrangerte eksempel-
vis NLR sammen med øvrige medieorganisasjoner 
felles tiltak under Arendalsuka. NLR er også medlem 
av bransjerådet som er en uformell møteplass 

 RADIODAGER 2021: NLR representert i lederdebatten på Radiodager 2021 som ble arrangert i oktober på Ho-
tell 33 i Oslo.  

Foto: Tor Erik Schrøder 
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mellom medieorganisasjonene for dialog, organise-
ring av samarbeid, iverksettelse av tiltak med mer. 
 
Utadrettet kommunikasjon og PR 
Det er et viktig mål for NLR å synliggjøre bransjen 
utad, og spesielt tiltak og prosjekter innrettet for å 
øke lokalradioenes anseelse.  
 
NLR ved daglig leder og styreleder stiller så langt det 
er mulig opp på henvendelser fra media. Selv om        
interessen for det digitale radioskiftet har blitt merk-
bart mindre, har NLR fremdeles vært særdeles 
synlige i det offentlige ordskiftet, i saker som angår 
lokalradio og bransjerelaterte forhold. Det har også i 
2021 vært en del medieoppslag om lokalradio både 
nasjonalt, regionalt og lokalt, der medlemmer eller 
forbundet har figurert som kilde. 
 

NLR som informasjonskanal 
En av NLR sine viktigste oppgaver er å være en tro-
verdig og oppdatert informasjonskanal for 
medlemmer, presse, forvaltning og andre bransjere-
laterte målgrupper. Dette bidrar sterkt til å øke 
kompetanse og interesse rundt lokalradio i Norge. 
Daglig nyhetsrevisjon, kontinuerlig produktforbedring 
og modernisering krever mye ressurser fra sekreta-
riatet i form av nyhetsovervåkning, journalistisk 
virksomhet og webutvikling. 
 
Bruk av digitale kanaler er viktig og effektivt for å 
synliggjøre forbundets synspunkter og aktiviteter, 
både til medlemmer og andre. 
 
www.lokalradio.no 
Forbundets nettside på domenet lokalradio.no er vår 
primære informasjonskanal. På lokalradio.no finnes 
blant annet et stort medlemsressurssenter, en søk-
bar oversikt over norske lokalradioer, i tillegg til 
daglige oppdaterte nyheter som er relevante for 
bransjen. Nettsiden benyttes også aktivt av medie-
myndighetene når disse skal tilkjennegjøre 
informasjon rettet mot lokalradiobransjen.  
 
Det ble i løpet av 2021 publisert 336 artikler på nett-
siden. Nettsiden hadde i 2021 over 167 500 unike 
besøkende og blir flittig brukt av både medlemsmas-
sen, mediebransjen, politikere, mediemyndigheter og 
andre som har interesse for lokalradio.  
 
Besøkstallene for 2021 er bedre enn året før og de 
må kunne sies å være betydelige til å være en side 
tilhørende en bransjeorganisasjon. Dette er en god 
indikator på at vårt innhold oppfattes som relevant, 
og brukes. 

Medlemsportalen 
NLR har et betydelig søkelys på å utvikle løsninger 
og vertøy som skal forenkle hverdagen og den admi-
nistrative byrden for våre medlemmer. Norsk 
Lokalradioforbund har derfor utarbeidet en med-
lemsportal til fri benyttelse for våre medlemmer. Her 
er samlet informasjon om det meste man trenger å 
vite om lokalradiodrift, samt en rekke nyttige verktøy 
og tjenester. 
  
Medlemsportalen og innholdet er forbeholdt forbun-
dets medlemmer. Alle ansatte og medarbeidere i 
medlemsradioene kan få aksess til ressursene ved å 
registrere seg for tilgang.  
 
Blant ressursene som finnes er en omfattende kunn-
skapsdatabase, der man finner informasjon 
om generell radiodrift, etikk, journalistikk, musikkret-
tigheter, bingo og lotteri, lytterundersøkelser, 
støtteordninger og mye mer. Her er også en egen di-
gitalportal som vil gi innsikt i temaer knyttet til 
digital kringkasting, digitale lydplattformer og digi-
talt studio. Ved siden av dette finnes også flere 
nyttige verktøy og tjenester, samt oppdatert bransje-
statistikk. 
 
Sosiale medier 
NLR har også sosiale profiler på Facebook og på 
Twitter under emneknaggen #Lokalradioforbundet. 
Alt innhold fra lokalradio.no publiseres normalt auto-
matisk på forbundets sosiale plattformer. 
 
Nyhetsbrev og informasjonsskriv 
Informasjon til medlemmer og andre kanaliseres 
gjennom interne informasjonsskriv, egne hjemmesi-
der og regelmessige nyhetsbrev. Alle medlemmer 
mottar internskrivet «Lokalradioposten»  
regelmessig. Dette er et nyhetsbrev som inneholder 
relevant bransjeinformasjon og oppdaterte nyheter. 
 

NLR som serviceinstitusjon 
NLR er skapt av og for medlemmene. Derfor er det 
viktig at medlemskapet oppleves som verdifullt, og 
at medlemmene blir ivaretatt og hørt. Forbundets 
medlemsservice og tilbud om organisatorisk- og ra-
diofaglig rådgivning er svært viktige brikker i vårt 
eksistensgrunnlag 
 
NLRs sekretariat har ovenfor medlemmer bidratt 
som råd-givere innenfor en rekke saksområder. Det 
er et stort og eskalerende antall henvendelser til ad-
ministrasjonen fra medlemmer som søker bistand og 
rådgivning. 
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Teknisk bistand og digitalkompetanse 
Med virkning fra 1. april 2021 engasjerte NLR Eivind 
Engberg som teknisk rådgiver i en 12 måneders pro-
sjektstilling. Engbergs hovedoppgave har vært å 
koordinere bransjens overgang til digitale teknolo-
gier. Ansettelsen av Engberg i en midlertidig stilling 
som rådgiver i tekniske spørs-mål har vært et viktig 
ledd i forbundets digitale satsing. Hensikten er å 
etablere smidige løsninger som sikrer at bransjen 
makter å håndtere den digitale transformasjonen 
som lokalradio står overfor. 
 
Det er bransjen selv som har bedt om at forbundet i 
tillegg til DAB-bistand også skal bistå med kunnskap,   
tiltak og løsninger for transmisjon på andre digitale 
plattformer.  
 
Forbundet vil i årene fremover fortsette å være loko-
motivet for lokalradioenes overgang til digitale 
teknologier. Arbeidet som er lagt ned så langt har 
vært svært vellykket og har høstet lovord fra både 
mediemyndigheter og bransjen selv. Det har spesielt 
gitt de minste radiostasjonene anledning til å ta digi-
tale steg, som ellers aldri ville blitt realisert uten 
forbundets involvering. Kommende år ønsker vi å pri-
oritere dette arbeidet, slik at flere lokalradioer kan ta 
del i en helt nødvendig digital omstilling. 
 
Lytterundersøkelsen 
Det er NLR som på vegne av medlemmene fremfor-
handler, koordinerer og administrerer samarbeidet 
med Kantar AS om den offisielle lokalradioundersø-
kelsen. Gjeldende avtale om måling av lokalradio 

som en del av Forbruker & Media strekker seg ut 
2022. Det betyr at forbundet neste år må innlede for-
handlinger om ny avtale med Kantar om ny avtale for 
lokalradioene.  
 
Alle lokalradiotall kanaliseres gjennom NLR. Det er 
30.000 intervjuer i året, noe som gir et sterkt sam-
menlignings-grunnlag og gode tall for bransjen. 
Lytterundersøkelsen kan bestilles i to versjoner, der 
den enkleste varianten gir radiostasjonene en for-
enklet rapport og et 12 måneders 
rapporteringsintervall. Den er beregnet som et tilbud 
til mindre radiostasjoner med begrenset økonomi. I 
skrivende stund er det 50 deltakende radioer i lytter-
undersøkelsen. Dette er tre flere enn året før.  
 
NLR har også engasjert Kantar til å gjennomføre 
ulike løpende tilleggsundersøkelser. Blant annet for 
radiolytting i bil og per plattform (FM, DAB, internett 
eller annet). Kantar måler også på oppdrag fra NLR 
brukernes holdning og tillitt til lokalradio som me-
dium. Resultatene fra denne undersøkelsen ventes å 
komme tidlig neste år. Alle disse undersøkelsen fi-
nansieres av NLR over driftsbudsjettet. 
 
NLR bruker fortsatt Kantar sin programvare, Super-
nova for å lage spesialtilpassede lytterrapporter på 
forespørsel fra stasjonene. Den regnskapsmessige 
delen, med fakturering og oppfølging samt gjennom-
gang og etterkontroll av lyttertall kvartalsvis, er et 
omfattende arbeid som krever innsikt, kompetanse 
og nøyaktighet. 
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Beredskapsavtalen 
NRK og Norsk Lokalradioforbund signerte på tampen 
av 2020 en ny beredskapsavtale gjeldende fra 2021. 
Avtalen regulerer forholdet mellom NRK og lokale ra-
diostasjoner til oppfyllelse 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.   
 
NLR er etter avtalen ansvarlig for å peke ut bered-
skapsradioer 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 distri-
bueres til lokalradioene. Forbundet er også ansvarlig 
for å etablere samt vedlikeholde varslingsprosedyrer 
og beredskapsinstruks for lokale beredskapsradioer. 
 
Som en del av dette arbeidet har også NLR etablert 
tilpassede interne varslingsprosedyrer og bered-
skapsinstrukser for de lokale beredskapsradioene. 
NLR har også investert i et SMS-system for bered-
skapsvarslig mot lokalradioene. Dette er et 
dialogbasert varslingssystem med loggføring i sann-
tid.  
 
Det er per dato 53 lokale beredskapsradioer, som 
samlet dekker rundt 200 norske kommuner. Som en 
del av den reviderte avtalen med NRK, skal det årlig 
gjennomføres minst en uvarslet beredskapsøvelse. 
Øvelsen i 2021 ble gjennomført i april. 
 
Medlemsfordeler og innkjøpsavtaler 
NLR lanserte for noen år siden et fordelsprogram for 
med-lemmene. 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 lokalra-
dio. Tanken er at våre medlemmer skal oppnå bedre 
betingelser gjennom å være en del av et større felle-
skap. 
 
Tilbudene vil kunne bestå i rabatter eller annet pris-
avslag 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. NLR har i løpet av 2021 
oppdatert enkelte avtaler og også lansert noen nye 
medlemsfordeler i programmet. 
 
Tjenester i samarbeid med andre 
NLR har en løpende avtale med Norsk Radio AS om 
en samarbeidsmodell som sikrer lokalradiostasjoner 
plass i tjenesten Radioplayer. Radioplayer er en fel-
lestjeneste som samler alle de nasjonale kanalene 

på ett sted. Formålet er å sørge for at norsk innhold 
får bred distribusjon også på digitale lytteplattfor-
mer som strømming og smarthøyttalere.  
 
Vår rolle er å fungere som kontaktpunkt og førstelin-
jesupport for lokalradiobransjen samt koordinere 
arbeidet med nyregistrering- og endring av den en-
kelte radiostasjons oppføring i tjenesten. Dette er et 
arbeid som krever store ressurser og spesialkunn-
skap. Det er per 31.12.2021 56 lokalradiostasjoner 
som abonnerer på Radioplayer gjennom NLR. 
 
Utvikling av medlemsverktøy 
NLR har et betydelig søkelys på å utvikle løsninger 
og verktøy som skal forenkle hverdagen og den ad-
ministrative byrden for våre medlemmer. Flere av 
løsningene er implementert i vår medlemsportal og 
er til fri benyttelse for alle medlemmer. Det viktigste 
verktøyet som tilbys medlemmene er en nettradiotje-
ner. Dette er en rask og kraftfull dataserver som 
fungerer som tilgangspunktet mellom internett og 
den enkelte bruker. Tjeneren håndterer alle samti-
dige påkoblinger og all datatrafikk til en nettradio. 
Forbundet disponerer plass til en dedikert nettradio-
server på et datasenter med 24/7 oppetid.  
 
En slik delt ressurs, som både tilbyr moderne til-
leggsfunksjonalitet og der drift og vedlikehold er 
inkludert, innebærer en forenkling og profesjonalise-
ring av lokalradioenes nettradioløsning, samtidig 
som det også til-fredsstiller alle nye sikkerhetskrav 
og er et kostnadseffektivt alternativ. Det er i hoved-
sak mindre radiostasjoner med begrenset økonomi 
og teknisk kompetanse som benytter tjenesten, men 
den er også i bruk av flere større lokalradioer. 
 
Utstedelse av pressekort 
NLRs sekretariat bistår også medlemmene med ut-
stedelse av pressekort. Redaksjonelle medarbeidere 
tilknyttet Norsk lokalradioforbunds medlemmer, kan 
søke om pressekort. Norsk lokalradioforbund utste-
der pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra 
Norsk Presseforbund, og etter de samme regler som 
gjelder for pressekort utstedt av de andre presseor-
ganisasjonene tilknyttet NP. Det ble utstedt 50 
pressekort i fjor mot 69 året før. 
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NLR som kompetanseutvikler 
Lokalradioene opererer i et marked, med tøff konkur-
ranse fra en rekke nasjonale radiostasjoner, sterke 
lokalavisredaksjoner og ikke minst nye medier. I et 
slikt perspektiv ligger mye av bransjens utfordringer 
i det å skape et godt lokalt produkt forankret på et 
godt administrativt og markedsmessig fundament 
og med hensiktsmessige tekniske løsninger.  
 
For å gjøre lokalradioene bedre rustet i kampen om 
lyttere og inntekter, har NLR har som målsetting å bi-
dra 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 også nevnes for-
bundets omfattende ressurs og kunnskapsbank, som 
ligger tilgjengelig for medlemmene på lokalradio.no.   
 
Landssamlinger 
Landssamlingene er med årene blitt det viktigste år-
lige møtepunkt for medlemsstasjoner, øvrig bransje, 
myndigheter, forvaltning og leverandører. Til tross 
for redusert økonomi har vi i de senere år, på grunn 
av arrangementets viktige bidrag til bransjen, valgt å 
profesjonalisere våre årlige landskonferanser. Det 
betyr at vi tilstreber å opprettholde et betydelig fag-
lig kvalitativt innhold. 

 
Forbundets landsmøte i 2021 som etter planen 
skulle vært arrangert i april. Etter hvert viste det seg 
umulig å få avviklet dette arrangementet i helsemes-
sige trygge rammer og det ble derfor besluttet flyttet 
til 2022. Det betyr at forbundets neste landskonfe-
ranse, den 37. i rekken, skal arrangeres på Stjørdal i 
tiden 10. til 13. mars 2022. Konferansen er så popu-
lær at deltakerantallet slår alle tidligere rekorder. 
 
Landskonferansene har vokst betraktelig de sener 
årene både med hensyn til størrelse og kvalitet på 
fagprogram, men også i forhold til popularitet og an-
tall deltakere. Konferansen i Stjørdal blir den største 
konferansen noensinne. Konferansen utvides blant 
annet med en ekstra fagdag som er dedikert digitali-
sering, radioteknikk og myndighetsinformasjon. 
Samlet skal det i løpet av tre dager avholdes over 25 
fagsesjoner.  
 
For å få et best mulig program og ramme rundt ar-
rangementet, bruker forbundet prosjektmidler over 
driftsbudsjettet for å profesjonalisere og utvikle 
denne årlige svært viktige samlingen. For å kutte 
kostnader utøver NLR prosjektledelse og konferan-
seadministrasjon i egen regi.  
 

 RADIODAGER 2021: Endelig kunne radiobransjen samles fysisk igjen, når Radiodager ble avviklet i slutten av 
oktober.  

Foto: Tor Erik Schrøder 
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Radiodager og Prix Radio 
Radiodager er etablert som et årlig ikke-kommersielt 
ar-rangement med fokus på radio og podkast som 
medium. Radiodager er samlingspunktet for hele den 
norske lydbransjen - både allmennkringkasting, kom-
mersiell radio, lokalradio og podkast. Radiodager 
startet med utgangspunkt i NRK som et felles dug-
nads-prosjekt med det øvrige radio-Norge.  
 
Foreningen Radiodager er etablert som en frittstå-
ende, selvstendig enhet med NRK, P4, Bauer Media 
og Norsk Lokalradioforbund som eiere. Radiodager 
er et arrangement som først og fremst tar sikte på å 
være en inspirasjonskilde for dem som jobber med 
lyd til daglig. 
 
Arrangementet i 2021 ble gjennomført over to dager 
i slutten av oktober med 292 deltakere på fagkonfe-
ranse og 340 på prisutdelingen Prix Radio.  
 
NLR organiserer avviklingen av alle nominasjoner til 
Prix Radio fra lokalradio. Forbundet er også forplik-
tet til å stille to representanter til rådighet for 
programgruppen. Arbeidsmengden og kostnadene 
ligger på et nivå som krever store ressurser fra NLR 
og fra de øvrige arrangørene. NLRs daglige leder, Pål 
Lomeland er styreleder i Foreningen Radiodager. 
 

Det ble i 2021 satt i gang et arbeid for å innlemme 
den nyopprettede Podkastforeningen som fullverdig 
medlem av Foreningen Radiodager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIX RADIO 2021: Svein Larsen i Radio Metro mottok hedersprisen under Prix Radio-utdelingen. Også 1FM 
Molde mottok pris for årets lokalradio.  

Foto: Tor Erik Schrøder 
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Styrets sluttord 6 

Lokalradioene har siden de første prøveprosjektene med nærkringkasting ble iverksatt i 1981 utgjort et viktig 
bidrag til det norske mediemangfoldet. Neste år markerer lokalradiobransjen sitt 40 års jubileum fra de første 
sendetillatelsene ble gitt, de første lovlige sendingene startet i februar og mars 1982. 
 
Norsk Lokalradioforbund kom styrket ut av 2021, og teller nå 135 medlemsbedrifter. Det lokale radiomangfoldet 
omfatter i år over 150 redaktørstyrte lokalradioaktører som formidler radio gjennom nærmere 500 innholdskonse-
sjoner på FM og DAB. De fleste lokalradioene har lokale eiere og lokal redaksjonell tilstedeværelse. Lokalradioene 
bidrar til å styrke lokalsamfunn og nærdemokrati, gir medietilbudet bredde, variasjon og valgmuligheter, som bi-
drar til å ivareta mangfold, samfunnsdebatt og ytringsadgang. Lokalradioene utgjør et viktig korrektiv til 
eiermessig konsentrasjon og redaksjonell geografisk sentralisering. 
 
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  SVEIN LARSEN, nestleder 

   
   

JANA JOHNSEN, styremedlem  BJØRN-MARTIN BRANDETT, styremedlem 

   
   

STIAN ELVERUM, styremedlem  THOR MAGNAR THORSEN, styremedlem 

   
   

PÅL LOMELAND, daglig leder   
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