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Endringer i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting 
Høringssvar fra Norsk Journalistlag 
 
Norsk Journalistlag er svært opptatt av mangfold i mediene og er derfor godt tilfreds 
med at lokalt mediemangfold vektlegges tungt i de grunnleggende forutsetningene for 
endringer av forskriftene. Vi vil derfor gi honnør til Departementet for sitt forslag om 
å styrke forutsetningene for faktisk mangfold ved å innlemme flere faktorer i 
tildelingskriteriene for lokalradio.   
 
Våre forutsetninger for å drøfte innholdskrav i medier, er at det dreier seg om 
fordeling av knapphetsgoder. Det vil si frekvenser eller kanaler det ikke finnes 
ubegrenset mengde av, og som det derfor ikke vil være fri tilgang til for medier som 
ønsker å tilby et innhold til allmennheten.  
 
Forslaget om endring av kravene til lokalt innhold i lokalradioene i § 7.7 synes 
imidlertid å svekke det lokale mangfoldet, fordi kravene til lokal produksjon 
reduseres. Vi ser allerede tendenser til at dette fører til økning av rikssendinger 
gjennom samarbeidende eller felleseide lokalradiostasjoner. 
 
Vi bekymres også av at departementet innstiller på å gå motsatt vei for lokalfjernsyn – 
ved ikke å stille krav til innhold (§ 7.3). Dette gjøres ut fra en argumentasjon om at 
lokalfjernsynskanaler ikke lenger er en knapphetsressurs. Dette er en forutsetning vi 
har problemer med å finne holdepunkter for. 
 
På generell basis er vi også tilfredse med at majoritetskjøp i selskaper med konsesjon 
likestilles med overføring av konsesjon til annet selskap (§ 7.1). 
 
Foreslått struktur for lokalradio i § 7.2 virker hensiktsmessig. Rammene for 
nisjeradioer kan synes noe enkle i forhold til rettferdighet mellom 
konsesjonsinnehavere av forskjellig karakter. Vi oppfatter det imidlertid slik at man 
etter siste avsnitt selv kan endre status ved å oppfylle krav til innhold, og dermed ha 
anledning til regulær, kommersiell drift.  
 

 



Til de gjennomgående forslagene til lengre konsesjonsperioder, vil vi bemerke at det 
må ledsages med et kontrollverk og faktiske muligheter til å frata konsesjon fra 
konsesjonhaver som vedvarende driver virksomheten i strid med forskriftene. 
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