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Vi fikk ikke rapporten om de nye rammevilkår for lokalradio fra Norsk Lokalradioforbund, da
vi ikke er medlemmer. Men den er å finne på Internett.
Det kan være mye bra i rapporten, men vi opplever at i alt det som er bra er det ofte en
slagside. Det er nemlig de som ofte forsøker å skvise ut ”de mindre”, på bekostning av ”de
større”.
Det opplevde vi under omlegningen av Lokal TV for noen år siden.
Vi var flere enn 10 konsesjonærer i Lokal TV i Bergen.
Etter hvert var vi en av de tre om fremdeles var oppegående.
Det hele regulerte i faktum seg selv ettersom forskjellige under tiden hoppet av.
Men så var det noen politiske partier på Stortinget som gjennom en Stortings avgjørelse
skviset oss gjenværende ut, hvor de bestemte at kun en konsesjonær skulle få konsesjon i
Hordaland. Hvor ble det da av mangfoldet?
Da ble det den søkeren som var den mest kapitalsterke, som gruppen rundt Bergens Tidene,
som fikk tilbudet.
Man viker åpenbart fra tanken om et demokratisk prinsipp om mangfoldet, og beiler til de
kapitalsterke kreftene.
Den ”lille mann” blitt ofte oversett til fordel for de ”store” og ”sterke”.
Vi opplevde også hvordan TV Norge fikk sin vei med myndighetene. Det synes som de fikk
det som de ville. Hvorfor stoppet ikke myndighetene dem og alle avvik fra mangfoldet?
Her var et eksempel på en stor konstellasjon som eter opp ”de små”, på bekostning av
mangfoldet. Hvor lenge skal slikt honoreres? Ligger det an for noe lignende igjen?
NÅ er vi redd for at de store konstellasjonene vil søke å styre sakene til deres fordel.
Da tenker vi på Norsk Lokalradioforbund, hvor vi som nevnt ikke er medlem, som for noen få
år siden i forhandlinger med Gramo, gikk inn for cirka en seksdobling av minstevederlaget.
For de store radioene med millioner i inntekter betydde det nok mindre.
Vi synes dette ikke var særlig tillitsvekkende. Heldigvis er Tono mer beskjeden og
hensynsfull når det gjelder avgiftsnivået, i hvert fall i de siste årene.
Ut fra den overnevnte begrunnelsen er vi ikke særlig forventningsfull for hva enkelte kan ha i
tankene, i forbindelse med de nye rammevilkårene.
Det heter seg at en vil bevare mangfoldet, men det viste seg ikke å holde når det gjelder Lokal
TV omlegningen. Det var en katastrofe for flere av oss.
Vi håper ellers at de andre konstellasjonene, som Statens medieforvaltning, Post- og
teletilsynet og Norkring AS, ikke på noen måte vil svekke mangfoldet, verken ved ublu
prising, som det nevnte forhold mellom Norsk Lokalradioforbund og Gramo, eller på noen
annen måte fordelsbehandle og fordelsstille de kapitalsterke investorene som i en stor grad
tenker på pengegevinsten. Vi har sett altfor mye av den slags.
Med hilsen,
Arnold R. Lærum
(Ansvarlig redaktør, City Radio).

