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Høringsinnspill til Kultur- og likestillingsdepartementets statsbudsjett for 
2023, kap. 335 post 74 – tilskudd til lokale lyd og bildemedier, samt fireårige 
styringssignal for mediestøtten.  

Norsk Lokalradioforbund er svært bekymret for følgene det vil få dersom Medietilsynets 
forslag til endringer i mediestøtten for lokalradio ikke følges bedre opp i behandlingen av 
statsbudsjettet for 2023. Vi trenger et mangfold av frie, uavhengige medier. 500.000 
nordmenn lytter til lokalradio hver dag. 385.000 av disse leser ikke lokale aviser, og de sikres 
dermed tilgang til redaktørstyrt og kvalitetssikret journalistikk. Produksjon av lokal 
journalistikk er ressurskrevende - lokalradiobransjen er hardt preget av en skjerpet 
konkurransesituasjon og anstrengt økonomi, med påfølgende aktørfrafall og 
bemanningsreduksjoner. Bransjen hadde et negativt samlet resultat på -2,5 mill kroner i 
2021. Basert på regnskapstall for første halvår og prognosert prisutvikling, ser samlet 
driftsresultat for 2022 ut til å bli ytterligere forverret. 

Det skal nå stakes ut kurs for mediepolitikken de neste fire årene. Basert på føringer fra 
Stortinget la Medietilsynet frem en omfattende utredning om de direkte 
mediestøtteordningene i desember 2021. Tilsynet presenterte tre forslag til hvordan 
lokalradio bør styrkes. NLR mener det vil få alvorlige følger for bransjen dersom disse ikke 
følges opp når ordningene nå evalueres. Vi ber om at komiteen i sin behandling av 
budsjettet sikrer en utvikling i tråd med det Stortinget ønsker for lokalradio, og foreslår 
følgende merknad: 

«Stortinget ber regjeringen om å iverksette arbeidet med å utrede og etablere en ny 
redaksjonell støtteordning for lokalradio, i tråd med Medietilsynets anbefalinger.» 

Videre er NLR sterkt kritiske til at det foreslås å lyse ut lokalradiokonsesjonene på FM på nytt 
i 2025, for perioden fra 2027 til 2031. Forlengelse av dagens konsesjoner for å trygge 
digitaliseringen ble diskutert omfattende i 2019, og vi kan ikke se at argumentene for en 
forlengelse har endret seg. Ny utlysning kommer raskt, midt i en svært ressurskrevende 
utbygging av DAB for lokalradio, og vil legge beslag på knappe ressurser både hos 
bransjeaktørene og forvaltningen. Disse ressursene må brukes på digitalisering og 
redaksjonell utvikling. NLR mener en re-utlysning vil gi rammevilkår uten stabilitet og 
forutsigbarhet. Vi frykter dette vil eliminere langsiktig planlegging og investeringsvilje i 
bransjen, akkurat når store investeringer skal foretas. 
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NLR foreslår derfor følgende merknad: 

«Stortinget ber regjeringen forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031, 
tilsvarende utløpstiden for lokalradioens digitale konsesjoner.» 

Digitaliseringen av lokalradio, spesielt utbyggingen av Lokalradioblokka på DAB, er svært 
kostnadskrevende. Medietilsynet foreslo å sette av ytterligere 5 millioner kroner årlig til 
digitalisering, for å holde tritt med behovet. En slik økning vil også bidra til å demme opp for 
en svært kraftig økning i priser på telelosji neste år, som følge av høye strømpriser. Vi 
foreslår følgende merknad: 

«Stortinget ber regjeringen om å øke post 74, kap. 335 med 5 millioner kroner øremerket 
digitalisering av lokalradio slik at ordningen kan virke i tråd med intensjonen.» 

Støtteordningen «Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier» er gitt en rekke nye innretninger de 
siste årene, uten at det tilføres økte midler. I regjeringens budsjettforslag foreslås det å åpne 
dagens tilskuddsordning for nye søkergrupper (aktører som driver med lyd og podcast, en 
stor og uhomogen gruppe), noe vi frykter vil få dramatiske følger for lokalradio. 
Konsekvensene av slike endringer må utredes grundig, og eventuelle utvidelser av ordningen 
må følges av mer midler. Tilsvarende gjelder for forslaget om å øke taket på støtten som kan 
gis til de største minoritetsradioene – forslaget må følges av økte bevilgninger. 
Minoritetsradioene utgjør et viktig bidrag til mediemangfoldet, gjennom sitt tilbud til 
befolkningsgrupper som tradisjonelt er vanskeligere å nå gjennom mediene, og NLR er glade 
for at det foreslås å kunne gis økt støtte til disse. 

Lokalradioene utgjør en viktig del av det norske mediemangfoldet, det er vi glad for at 
Stortinget i større og større grad har anerkjent.  Dette må føre til økt grad av likebehandling 
av mediene, nå som mediestøtteordningene evalueres. 
 
Om Norsk Lokalradioforbund: https://www.lokalradio.no/om-norsk-lokalradioforbund/ 
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