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Høringsuttalelse  

Vedr. Høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 28.10.2014 - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med 
digitaliseringen av radiomediet. I brevet er det stilt noen spørsmål P7 Kristen Riksradio/Kystradioen gjerne vil 
gi kommentar til. 
 

Om P7 Kristen Riksradio (Foreningen Kristen Riksradio, Org.nr 988 755 109 MVA) 

P7 Kristen Riksradio er en kristen mediebedrift som i hovedsak produserer kristne radioprogrammer, primært 
for lokalradionettet i Norge. Vi produserer også et ukentlig TV-program som sendes på Kanal 10 Norge og 
Frikanalen. Vi er organisert som en forening, og har seks medlemsorganisasjoner som er 
Indremisjonsforbundet (ImF), Familie og Medier, Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB), 
Frelsesarmeen, IBRA Media Norge og Kristen Muslimmisjon. Vi er lokalisert på Straume i Fjell Kommune. 
 
I 2009 tok P7 Kristen Riksradio over eierskapet og ansvaret for lokalradioen Kystradioen i Bergen. Bakgrunnen 
for dette var at Kystradioen AS ikke fikk fornyet sin allmennkonsesjon etter 31.12.2009, og styret besluttet å 
avvikle driften. Men P7 Kristen Riksradio gikk inn som ny eier, og har i dag nisjekonsesjon i områdene 12-05 
Bergen og 12-09 Fjell, Sund, Øygarden. Kystradioen er i dag organisert som avdeling under P7 Kristen 
Riksradio. 
 
Den 2. desember 2014 signerte P7 Kristen Riksradio en avtale med Digitalradio Norge AS om leie av kapasitet i 
DAB-nettet for lokalblokk 19 - Nordhordland. P7 Kystradioen tar dermed sikte på å starte sendinger på egen 
kanal på DAB i lokalblokk 19 fra 1. april 2015. I en overgangsperiode vil vi sende både på DAB og på FM. 
 

P7 Kristen Riksradio/Kystradioen sine kommentarer til høringsbrevet fra 

Kulturdepartementet 
 
Vi står som medlem av Kristent Radioforum, og støtter oss til uttalelsen som kommer fra dem. Men vi ønsker 
allikevel å kommentere følgende punkter: 
 

1. Ny utlysning eller forlengelse 

Som nisjekonsesjonær på FM i Bergen og på Sotra mener vi disse bør forlenges, og ikke lyses ut på nytt når 

konsesjonsperioden går ut i 2017.  

2. Virkemidler for å legge til rette for lokalradio i DAB-nettet 

For å sikre at også de ikke-kommersielle små nisjeradioene med begrenset kapasitet og sendetid kan fortsette 

sin radiovirksomhet hvis FM nettet slukkes, så er det slik vi ser det et behov for økonomiske støtteordninger og 

hjelp fra myndighetens side, for å legge til rette for at også disse skal kunne etablere seg på DAB-nettet. 
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3. Rammevilkår for lokalradioer som får fortsette på FM  

Vedr. krav til nyhets- og aktualitetsstoff med tilknytning til konsesjonsområdet: Kystradioen mistet sin 

allmennkonsesjon på FM i Bergen i 2009 på grunn av at vi ikke nådde opp vedr. disse kravene i vår søknad ved 

forrige konsesjonsutlysning. Det vil derfor oppleves som svært urettferdig hvis dette kravet nå skal bortfalle for 

dagens allmennkonsesjonær, om da denne får fortsette på FM i Bergen også etter 2017.  
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