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Ref. vår samtale om fremdrift i konsesjonsbehandlingen.  
 
Jeg vet at vi ikke er i noen posisjon til å stille krav, men ønsker likevel komme med et sterkt ønske 
gjennom å understreke følgende: For P4 er det ekstremt viktig at det anslåtte tidsskjemaet holdes. Vår 
organisasjon er nå så skjør at enhver utsettelse kan få store konsekvenser for selskapet. 
 
Etter at Kanal4 nå har lykkes med deler av sin strategi med å hente nøkkelpersonell fra P4s salgsavdeling 
(to sentrale selgere sluttet i forige uke), er deler av vår organisasjon nå grepet av økende panikk. K4s 
videre strategi består nemlig å spre så mye tvil om P4s fortsatte eksistensgrunnlag, og derigjennom trekke 
til seg nøkkelpersonell før konsesjonstildelingen. De spiller bevisst på usikkerhet rundt vår situasjon, og 
sår enda større tvil gjennom å stille spørsmål om folk virkelig tør å legge fremtiden sin i et selskap (P4) 
med så usikre fremtidsutsikter. Dette er dessverre en argumentasjon som biter på endel av våre ansatte, 
spesielt de som er i en familiesituasjon og som følgelig har behov for ro og langsiktige perspektiver. 
 
Forige ukes avgang av to selgere, og økt påtrykk fra vår ærende konkurrent om at det ør være grunn til å 
sørge for å ikke være sistemann overbord, har ført til at spesielt salgsavdelingen har gått inn i en svært 
utfordrende modus, for å si det mildt. Resten av organisasjonen er også skjør og redd, og det vil være en 
enorm påkjenning dersom spørsmålet om tildeling trekker ut over det tidligere anslåtte tidspunkt. 
 
Dette ikke ment som noe som helst press. Bare et instendig ønske om at dere makter å holde oppe 
tempoet, slkik at tildeling skjer innen angitt tidsramme. En tidlig avklaring er ekstremt viktig - uansett utfall. 
 
Dette i beste mening. 
 
Mvh 
 
Rune Brynhildsen 
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P4 er Norges største frittstående radiostasjon. Over 2 millioner  
nordmenn hører på P4 hver eneste uke.   
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