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Hørin suttalelse til forsla til endriv er i forskrift 28. februar 1997  nr 153 om krin kastin

Vi viser til invitasjon om å gi uttalelse til høringsnotatet om endring av kringkastingsforskriften.

Kristent Radioforum (KR) har i forbindelse med forslaget til utlysings- og tildelingsprinsipper for
lokalradio i ny konsesjonsperiode gitt uttrykk for sine synspunkt (jfr. vedlegg). I denne uttalelsen
går det fram at KR er svært skeptisk til inndeling i tre typer lokalradio slik myndighetene går inn
for. Vi er også grunnleggende uenige i forslaget om å oppheve det såkalte plenarvedtaket som
sikret at alle radioer, også i område med ett sendernett, skal ha rett til å sende på dagtid. Det er
skuffende at våre synspunkter på dette ikke ble hørt.

Dersom prinsippene om tredeling og forslaget om oppheving av plenarvedtaket blir vedtatt, har vi
et konkret forslag om å justere grensen for reklameinntekter for nisjeradioer. Vi har vurdert
forslaget om å begrense reklame- og sponsorinntektene til 30 % og kommet til at grensen bør
økes til 40 %. Bakgrunnen for begrensningen er å hindre at kommersielle interesser utnytter
ordningen i strid med formålet. Vi støtter tanken bak dette, men etter vår oppfatning vil ikke en
økning av inntektsbegrensningen til 40 % føre til at ordningen blir misbrukt.

Dersom prinsippet om tredeling av konsesjoner blir innført, foreslår Kristent Radioforum endring
i forskriftens § 7-2 og at 4. avsnitt blir slik:

«Nisjeradioer kan hente inntil kr. 100.000,- per. driftsår i reklame- og sponseinntekter,
eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter i driftsåret. Nisjeradio
kan ikke betale utbytte til sine eiere. »

Vi vil og legge til at vi stiller oss undrende til saksbehandlingen. Søknadsfristen for
lokalradiokonsesjon er fire dager etter høringsfristen til forskriftsendringer. Dette gjør det
vanskelig for departementet å gjøre endringer som i vesentlig grad berører selve grunnlaget for
søknaden.

Med vennlig hilsen
fo,Kristent  Radioforum

Vedlegg: Kristent Radioforums uttalelse til ny konsesjonsordning for lokalradio.


