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ønsker å bekjentgjørefølgende meningsytringi

forbindelse med høringsrunden:
Det hersker vel neppe noen tvil om at lokalradio-norgeer i sterk,endring- og i ferd med å
dele seg i to vidt forskjellige leire: D.v.s. det nye lokalradio-norge bestående av stor-

konsern
- eide radioer- det vi kan kallehøy-komersielle
konsern
-støttedeintegrerteradioer
.,t_arned
tryggøkonomisk
plattform
og mednoenlundeensartetkonseptog profil - (hovedsaklig
°styrtav Orkla- Jasrradiogruppene),På den andre siden befinner"individual-radioene"seg
det opprinnelige
lokalradio
-norgebetjentav ildsjelermedegenart.
,
,,
"k en har fått lov til å _gåfra overstyrende organer, ser vi i f
detsom ert negativten ris for radio-norgesåvel som for demokratiet.Dette
yit_b utdypet det-fø1gende Den r
en utviklingenhar fått lov til å gå,, ser vi også pa*
somet nederlagfordel overordnede
organ:- i dette tilfellet Medietilsynetog det
overordnede prinsipp
somtilsynetharværtet aktivttalerørfor,nemlig Mangfoldeti eteren.
Medietilsynet har konstant og utvetydig hevdet at mangfoldet skal ivaretas. Medietilynets "
tilsynelatendefallittpå dette området illustreresav det faktumat radioerhar latt seg selge

til storkapitalen
utenat tilsynethar stiltkristiskespørsmålved dette. For hverslikhandel
som avsluttes er det et tap for mangfoldet. Dette som nevnt på grunnav ensrettingen og
ensporetheten i konsernradioenes konsept og grunnleggende strenge krav til effektivitet
og lønnsomhet. Et annet vesentlig negativt element er det faktumat siden spesielt Orklakonsernet fra før eieren goddel avisersomer delvisfinansiert
av Den norskestat - gis

dette en klar ag Urime-tig7konkurransefordel
i forholdtilde frittstående-radioene . Det var vel

velmenendekildersompoengterte
faresignalene
veden slikkobling
, menav ymsegrunner
forblede barefaresignaler.
Et momentvi ønskerå dra framer at vi i den seineretid,foreks. i Orkla-konsernethar
.Setthelsidesannonsersomfremmerderesradioersinteresser
. Dettekan de gjørefor
Cks.utenat det går ut overradioensøkonomi
. Snareretverti mot Sidenradioeneer en
integrertdel - eller i atlefallen sidestilt del, i konsernet, er det svært nærliggende å tro at
den statlege pressestøtten som bliravisene til del også bliret nytt incentivfor en tidligere
fallertlokatnedlo. A tro at det Ikkeer taktiske sammenhenger her, er å vavre naiv. En
konklusjonsom er lett å trekke i dette tilfelleter at individual-radioeneer blittdisfavorisert
i et noe forledet system . For å si det med andre ord: De radioene som er blittmed i det nye
s-konsem-mg~
er medi et systemsomhar betydeligstatligøkonomisk
støtte- og somde facto ikke skulle ha det pr. definisjon. (Lokalradioerskal ikke ha I nyte godt av

pressestøtte).
De radioene- indMduelradioenesomfremdelesstårutenforog som må kjempe
hardtfor sin eksistensberettigelse som om ikke det var nok, - har faktisk nå også fått nye
markedskrefter
å kjempe
mot. Paradoksait
.er det at de:radioene(konsernradioene
) som faktiski sittsystemer med
på å desavure mangfoldet, faktiskgjennom Semtogsåfårpres8estøttebMens-de
de_.,,
radioenesomstår utenfordettesystemet
, og somer tro motforeksempeldet somde har
troddvar medietilsynets
grunnprinsipp
, nemligMANGFOLDETi eteren, stiles i disfavør.
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Hvis Medietilsynetmener alvor med sin påstand og er villigtil å bekjenne svakhetene i eget
"program
" - må noe megetkonkretgjøres,drastiskog prompte
, forå retteopp
skjevhetene - mensvi ennå har et snevav mangfoldigjen. Det mesteffektiveog
nærliggende vi kan tenke oss, er støtte til individualradioenepå linjemed pressestøtten.

for tendenserviser, at ettersomtidengår, kommerflereoppkjøpog mangfoldettapertapereer ogsådemokratiske
prinsipper
og i sintur storedelerav det norskefolk. Har

staten,spiltfallittpå dette området?Situasjonennå er ikkevanskeligå tolkesom et

resultatav forskjellsbehandling
. Har dennesituasjonen
oppståttpå grunnav Medietilsynets
manglende situasjonsinnsikt-og handlingskapasiteteller rett og slett fraværende vilje til
handling? Har det egentlig ment al
alvor med ' Mangfold", eller har det vært en pyntelig
floskel. AnseelseMtillitenfra .'
'side kan doggjennopprettes
gjennom adekvat handling.
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