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UTTALELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL LYD-OG BILLEDMEDIER 

 

Vi er i hovedsak enig med departementet vedrørende endringer, men har noen 

innvendinger: 

1. Nisjeradioer bør fortsatt få anledning til å tjene penger på reklame og sponsing. 

Slik jeg ser det er økonomisk sensur, dvs. forbud mot å tjene penger på en 

virksomhet i strid med grunnloven og folkeretten. Dersom dette vedtas vil 

nisjeradio være den eneste bransjen i Norge som vil nektes av det offentlige å 

tjene penger. I dette tilfellet er det ytringsfriheten som skal finansieres med 

reklame og sponsing. Å frata et media retten til å tjene penger vil således være 

svært graverende og være brudd mot folkeretten, ytringsfriheten og 

menneskerettighetene. Man kan ikke sette radio medier i båser og gi ulike 

konkurransevilkår. Det er i strid med konkurranseloven. Det anbefales på det 

sterkeste å ikke gjennomføre forbud mot reklame og sponsing. 

 

2. Enhver lokalradio som kan dokumentere regelmessig lokalt innhold skal ha krav på 

økonomisk støtte til programproduksjoner.  

 

3. Økonomisk støtte til internett baserte radioer gis ikke. 

 

 

4. Lokalradioer som kun sender på DAB skal prioriteres. De skal belønnes ved å ha 

fulgt opp Stortingets vedtak og regjeringens DAB politikk. 

5. Det skal føres streng kontroll med støttemidlene. Stadige utsettelser skal ikke gis. 

Ved støtte til DAB sendere skal Nkom kontrollere at anlegget faktisk er bygget for 

å hindre utnyttelse av støttemidlene. I de tilfellene anlegg ikke er bygget men 

økonomisk støtte gitt, skal pengene omgående kreves tilbake. I tillegg skal det gis 

et strengt gebyr. I alvorlige tilfeller kan politianmeldelse vurderes. 



6. Medieklagenemnda i Bergen må få klar beskjed, gjerne i forskrift, at 

klagebehandling skal skje innen 2 måneder fra innsendt klage. I dag tar det opp til 

et år før klager blir behandlet. Dette kan ikke godtas. 

7. Det skal legges vekt på at støtte gitt til programproduksjoner har et stort 

nedslagsfelt. Det kan kun gis støtte til 1 prosjekt. 

8. Kulturdepartementet bør bli klageinstans i saker som gjelder prinsipielle saker, 

dette også i henhold til forvaltningsloven.  

9. Vedrørende søknad om DAB utbygging må det være et krav at søker er EKOM 

autorisert, eller et foretak med en slik autorisasjon er ansvarlig for utbygging og 

vedlikehold. Dette skal dokumenteres ved egen avtale som skal vedlegges søknad 

om støtte til DAB anlegg. 

10. Fagutvalgets medlemmer kan ikke samarbeide med Norsk lokalradioforbund, eller 

medlemmer i forbundet. Som regjeringsoppnevnte medlemmer er de pålagt 

taushetsplikt. 

Dette nevnes fordi det åpenbart har vært en svært stor kobling mellom styret i 

Norsk lokalradioforbund og lederen av utvalget i Medietilsynet. Dette ved at hun 

blant annet ble oppnevnt og påtok seg oppdrag ved å representere forbundet i 

Radio Prix. Det har vært mange lekkasjer i tillegg. Opplysninger om søkere og 

vedtak lenge før det ble offentlig kjent. Det har utviklet seg i negativ retning og 

kan være et svar på hvorfor enkelte i lokalradioforbundet år etter år mottar 

betydelige beløp i støtte, mens andre aktører ikke mottar en krone i støtte. 

 

Stavanger den 2. september 2020 

 

Rolf Pedersen 

 

 

 

 


