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NYE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO 
HØRINGSUTTALELSE FRA RADIO LATIN-AMERIKA 
 
Vi har mottat rapport om nye rammevilkår for lokalradio og ønsker herved å redegjøre 
for vårt syn som deles av andre lokalradioer for minoriteter. 
 
Bakgrunn 
Radio Latin-Amerika er Norges største minoritetsradio som retter seg til målgruppen 
innvandrere i Oslo. Vi startet virksomheten i 1988 og  har de siste 10 årene sendt på 
frekvens  FM 105,8 som dekker Oslo og de nærmeste fylker. Vi sender nå 54 timer i uken 
og har i tillegg sendinger over internet (web radio) for lyttere utenfor Oslo. 
Radio Latin-Amerika drives på idealistisk grunnlag og har ca. 50 frivillige medarbeidere. 
 
Kanal FM 105,8 er en av de seks frekvenser som myndighetene har stilt til disposisjon 
for lokalradio i Oslo. I forrige konsesjonsperiode forsøkte man å profilere frekvensene 
etter ønske fra Stortinget.  Kanal FM 105,8 ble dengang definert som ”organisasjons- 
og fremmedspråklige frekvens”.  Dette medførte til at flere innvandrer og samiske radioer 
flyttet sammen til FM 105,8. Disse var Radio Latin-Amerika, Radio Tamil Murasam, 
Radio Island, World Radio Network, Radio Siellan (samisk) og Radio GLR (samisk) 
I tillegg til ovennevnte  ble Radio OFK (livsynnsradio) og Forbrukerradioen plassert på 
den samme frekvensen, dvs. 8 radiostasjoner der tre av de var beregnet som ”store”. 
Forbrukerradioen skiftet navn til Radio Tango for en tid tilbake. 
De etniske radioer dannet i 1998 Foreningen for minoritetsradioer. 
 
Nåvarende situasjon 
Vi opplever en utvikling der den ene minoritetsradioen etter den andre legger ned driften. 
Radio GLR, Radio Siellan og  Radio Warsan er de siste minoritetsradioer som er blitt 
fratatt konsesjonen. 
De  eksisterende minoritetsradioer finner det svært krevende, vanskelig og økonomisk 
kostbart drive sin virksomhet i Oslo.  
Radio Latin-Amerika måtte i 2004 kutte ned sendetiden  fra 75 til 54 timer for redusere 
utgiftene. 
For tiden er det fem minoritetsradioer i Oslo: Radio Latin-Amerika, Radio Inter FM, 
Tellus Radio, Radio Tamil og Radio Island. Disse radioer sender  tilsammen flere tusen 
timer i året på forskjellige språk og ansetter nærmere 150 frivillige medarbeidere – 
inkludert barn og ungdom. 



De etniske radioer er helt avhengige av driftstilskuddet fra Staten for å kunne 
opprettholde driften. 
 
I følge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå, er hver femte innbygger i Oslo av utenlandsk 
opprinnelse. Dette tilsvarer nærmere 140.000 personer i Osloregionen. De etniske radioer 
har de siste årene vært en av de viktigste informasjonskilder for denne gruppen . 
 
I over 10 år har flere minoritetsradioer gått sammen og søkt myndighetene om å opprette 
en egen  frekvens i Oslo. Videre har vi søkt om tillatelse til å øke effekten på vår sender 
til 500 eller 1000 watt. Begrunnelsen for vår forespørsel var det store innbyggertall  med 
innvandrerbakgrunn som vi henviser til ovenfor - og som ikke har noe radiotilbud i 
nabofylker. Våre søknader er ikke blitt imøtekommet på grunn av  plassmangel på  
FM båndet og muligheter for interferens i naboområder. 
 
Rapportinnspill 
Vi forventer at arbeidsgruppens forslag om bedre vilkår for kommersielle og 
ikke-kommersielle radioer blir realitet. Vi er tilhengere av mangfold i lokalradio. 
Aktører som ønsker 24/7 radio i Oslo bør gis muligheten til å drive slike kanaler  
selv om de ikke er å betrakte som ”kommersielle”.  Dette gjelder studentradioer, 
livssynsradioer og minoritetsradioer som ønsker å sende fra samme frekvens. 
 
I Oslo er det mulighet for å øke effekten på to frekvenser - FM 102 og FM 105,8.  
Dersom det er kun disse to kanaler som får tillatelse til å øke sendestyrken  
vil vi anse det som en urimelighet og imot sin hensikt at begge frekvenser stilles til 
disposisjon kun for kommersielle radioer. 
Vi vil da kreve at en frekvens tildeles minoritetsradioer/ideelle radioer og den andre til 
kommersielle aktører. 
 
 
Vi mener at lokalradio fortsatt skal ha forankring i det lokale miljøet og støtter  
arbeidsgruppens forslag om lokalt verbalinnhold på 25%. 
Likevel foreslår vi at den prosenten ikke pålegges i sin helhet minoritetsradioer som 
sender informasjon om forhold i hjemlandene og bringer nyheter derfra -  i tillegg til 
å drive kulturformidling og morsmålopplæring.  
 
Vi støtter forslaget om at  fremtidige konsesjonstildelinger  skal foretas etter såkalt 
”skjønnhetskonkurranse”, at radioens  historikk blir vektlagt og at tidligere sendetider  
ivaretas. 
 
Radio Latin-Amerika mener at konsesjonsperioden for lokalradio bør være 7 år. 
 
Vi støtter ikke forslaget om innføring av konsesjonsavgift for lokalradio. 
Dersom slik avgift vedtas for Oslo, vil det muligens ikke utgjøre mer enn kr. 40.000.- 
pr. år, noe som vi anser som minimalt for enkelte kommersielle radioer med større 
inntekter. 



Nisjeradioer med begrenset økonomi som får egen  frekvens bør ikke pålegges å betale 
konsesjonsavgift. Ytterligere avgifter vil forverre radioens økonomi. 
 
Det bør  fortsatt gis driftstøtte til minoritetsradioer og den bør være større i Oslo enn  
f. eks. i Bergen, da det er dyrere å drive lokalradio i hovedstaden. 
Vi mener at enkelte lokalradioer i utkantsnorge  (bygderadioer)  med begrenset eller 
ingen reklameinntekt bør også tildeles  årlig driftsstøtte. Det er gitt uttrykk for misnøye 
fra enkelte mindre radioer med svak økonomi over at kun minoritetsradioer får 
driftsstøtte. 
Tidligere ”nærradiofondet” i 90- årene delte ut midler til drift og investering til 
lokalradioer med forskjellige profil - som ble godt mottat. 
Den økonomiske støtten til loklaradioer bør økes, både til drift/investering og til 
kompetansehevente tiltak. 
 
 
Oslo, den 1. september  2005 
 
 
Med vennlig hilsen 
Radio Latin-Amerika 
 
 
Hans Dahle 
daglig leder 
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