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Rapport om nye rammevilkår for lokalradio – høringsuttalelse
Norsk Redaktørforening (NR) organiserer ansvarlige redaktører og redaksjonelle ledere i alle
typer norske medier. Vi viser til høringsbrev av 19.04.2005 vedrørende ovennevnte rapport,
og avgir med dette vår høringsuttalelse.
1. Generelt
NR er av den prinsipielle oppfatning at det i et demokratisk samfunn skal være størst mulig
grad av fri etableringsrett for medier. Dette er i tråd med de prinsipper som både
internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning bygger på vedrørende ytrings- og
pressefrihet. Innskrenkninger i den frie etableringsretten bør bare skje på bakgrunn av rent
tekniske forhold, som for eksempel begrensninger i antallet tilgjengelige frekvenser.
Det ligger som en naturlig forlengelse av dette at når det er behov for reguleringer av for
eksempel radio- og fjernsynsmarkedet i Norge, så bør disse reguleringene i størst mulig grad
baseres på kriterier som er enkle og forutsigbare, og som i minst mulig grad griper inn i det
enkelte mediums redaksjonelle frihet. NR er på generelt grunnlag skeptisk til alle reguleringsregimer som bygger på stor grad av offentlig innblanding/regulering av innholdet i de enkelte
mediers sendinger.
Et tredje poeng av mer generell karakter er at myndighetenes konsesjonsregime i størst mulig
grad bør legges opp slik at det er mulig for konsesjonærene å etablere bærekraftige
virksomheter. All erfaring tilsier at graden av kvalitativt redaksjonelt innhold øker når
virksomhetene er godt økonomisk fundamentert.
2. Arbeidsgruppens forslag
NR støtter arbeidsgruppens forslag om at det åpnes for utvidelse av konsesjonsområder og
endringer i sendenettstrukturen som kan gi bedre markedsmessig inntektsgrunnlag, og at det
etableres samsvar mellom radioteknisk dekningsområdet og konsesjonsområde. Sett i lys av
utviklingen i lokalradiobransjen er det viktig at det legges til rette for mest mulig sunne
driftsformer.

Når det gjelder krav til lokalt innhold og tildeling av konsesjoner etter det såkalte
”skjønnhetskonkurranse-prinsippet”, er det ikke vanskelig å se at dette reiser viktige og
vanskelige spørsmål, både prinsipielt og praktisk. NR mener det er viktig at ikke kravene til
lokalt innhold og mulighetene for ”overbud” bidrar til at søknadsprosessen innebærer en reell
påvirkning av det redaksjonelle innholdet utover det som er nødvendig for å gjennomføre
tildelingene. Vi har merket oss innvendingene fra gruppens mindretall, representantene for
Post- og teletilsynet, og har ingen vanskeligheter med å se at dette er vektige argumenter. Det
er imidlertid uklart for oss på hvilket annet grunnlag tildeling skal skje, når det først er
nødvendig med begrensninger på sendesiden. Alternativet til ”skjønnhetskonkurranse” er så
vidt vi kan forstå en rent økonomisk budrunde. Det vil NR ikke anbefale.
NR støtter arbeidsgruppens forslag om utvidelse av konsesjonsperioden fra fem til syv år.
Dette vil kunne bidra til større grad av forutsigbarhet for konsesjonærene og stimulerer til
langsiktig strategisk planlegging.
Vi er usikre på arbeidsgruppens forslag til innføring av en konsesjonsavgift for visse typer
radiodrift i visse områder, da primært kommersiell drift i storbyene. Forslaget medfører både
prinsipielle og praktiske vanskeligheter som etter vårt syn burde vært utredet nærmere før
eventuell innføring av en slik avgift.
Vi støtter arbeidsgruppens forslag om ikke å innføre tilskuddsordninger til drift av lokalradio,
men at det derimot gis støtte til kompetanseheving og utviklingsprosjekter.
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