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Høring - endringer i kringkastingsforskriften - konsesjoner for lokal kringkasting

Vi viser til høringsbrev av 26. november.

Det er med interesse vi har merket oss at den forskriftsendring som nå foreslås er en forutsetning
for de premisser som allerede er lagt til grunn for den kunngjorte konsesjonsutlysningen fra
Medietilsynet, og at fristen for å søke konsesjon utløpet fire dager etter høringsfristen for
forslaget til forskriftsendringer.

Sett i det lyset er det ikke overraskende at forslaget til forskriftsendringer i det alt vesentlige
fremstår som en formell kodifisering av det utkast til endrede konsesjonsregler som
Medietilsynet sendte på høring i juni d å. Vi konstaterer at det i den konsesjonsutlysning som ble
kunngjort samme dag som høringsnotatet ble sendt ut fra KKD, ikke  er gjort vesentlige
materielle endringer mht til det forslaget til endrede konsesjonsvilkår som Medietilsynet
presenterte i juni. Derimot er åpenbart forskriftsutkastet koordinert med konsesjonsvilkårene -
eller omvendt. Uansett er resultatet at den pågående høringsrunden fremstår mer som en formell
øvelse enn som en reell anledning til påvirkning av de materielle vilkår ved konsesjonstildeling.

Eksempelvis opplyste Medietilsynet i sitt notat i juni  at  "...KKD  vil komme tilbake til spørsmålet
og foreslå konkrete  minstekrav  i forbindelse  med sin kommende høring om endringen i
kringkastingsforskriften " I det utkastet departementet nå har sendt ut, er dette presisert i utkast
til ny § 7-7 i kringkastingsforskriften,  med følgende formulering:

"Lokalradio med konsesjon etter§ 7-2 nr. 1 eller 2 skal på hverdager i tiden mellom
06.00-19.00 sende minst 30 minutter nyhets- og aktualitetsstoff med tilknytning til
konsesjonsområdet. Innholdet skal være fordelt på minst tre atskilte programflater. "

Formuleringen er identisk med definisjonen av formalkravet til "lokalt innhold", slik det
fremkommer i Medietilsynets konsesjonsvilkår.



Med dette som bakteppe finner vi det mest formålstjenlig å vise til vår høringsuttalelse av 5. juli
d.å., som vedlegges. Våre betenkeligheter mht departementets ønske om å stille krav til det
redaksjonelle innholdet og styring av programflatene for konsesjonærene er ikke svekket.
Parallelt med at departementet arbeider med en lov som skal sikre redaksjonell uavhengighet,
skjerper man altså innholdskravene til konsesjonærene for lokalradio og utøver dermed større
grad av statlig påvirkning enn noen gang. Det fremstår som et paradoks.

Vi kan heller ikke se at den måten forslagene til forskriftsendringer er formulert på vil styrke
presisjonsnivået ved vurdering av tildelingskriteriene, eller skape forutsigbarhet og trygghet for
dem som faktisk får tildelt konsesjon.
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