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FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL TILSKUDD TIL 

LOKALKRINGKASTINGSFORMÅL. KOMMENTAR FRA RÅDET FOR 

INNVANDRERORGANISASJONER 

 

 

Det vises til høringsbrev av 19.11.2015, saksnr.: 15/217 vedrørende Forslag til 

endringer i forskrift til Tilskudd til lokalkringkastingsformål fra Medietilsynet. 

 

I møte den 15.12.2015 som Rådet for innvandrerorganisasjoner hadde med 

representanter for de etnisk-språklige minoritetsradioene i Oslo, informerte disse om 

den vanskelige situasjonen som oppstod etter Kulturdepartementets forslag om å 

redusere tilskuddet til alle lokalradiokanalene med 50 prosent.  

 

Det kom blant annet fram at DAB-kanalen, som en direkte konsekvens av dette, ble lagt 

ned fra 01.01.15 fordi en ikke lenger hadde midler til å dekke kostnadene. Denne DAB-

kanalen har i flere år blitt drevet av minoritetsradioer i Oslo og Akershus. 

Minoritetsradiokanalene er et viktig bidrag til en raskere og mer effektiv integrering, 

både ved å vedlikeholde kulturelle og språklige kunnskaper, skape større forståelse av 

hvordan det norske samfunnet fungerer, og ikke minst, på grunn av opplysnings- og 

informasjonsprogrammer. Radiokanalene samarbeider bl a med Ullevål 

Universitetssykehus og Aker Arena sykehus med å spre informasjon om forebygging og 

behandling av ulike sykdommer. 

 

Gjennom tilknytning til Beredskapsetaten og Brann- og redningsetaten bidrar de etnisk-

språklige minoritetsradioene til å redde liv både blant etnisk norske og medlemmer av 

de etnisk-språklige minoritetene. Dette ser vi på som uhyre viktig med tanke på å nå ut 

til alle befolkningsgrupper i en gitt beredskapssituasjon. 
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Minoritetsradioer som drives på frivillig, idealistisk grunnlag har bredt nedslagsfelt og 

stor anerkjennelse. Vi kan nevne at Radio Latin-Amerika blant annet har fått tildelt 

OXLO-prisen av Oslo kommune, etter flere års innsats og engasjement for en åpen 

offentlig dialog. 

 

En halvering av støtten er en svært dramatisk innskrenkning og vil utvilsomt gi dem 

reduserte muligheter for å fortsette driften fremover. Vi frykter derfor at flere 

minoritetskanaler kan bli nedlagt.  

 

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo støtter ikke forslaget om å redusere støtten til 

minoritetsradioer i Oslo. Minoritetsradioene har allerede i dag marginalt 

inntektsgrunnlag, og vi mener det gir feil signaler å redusere støtten. Samfunnet trenger 

kanaler for å kunne nå ut til alle befolkningsgrupper, både i en gitt situasjon og ellers. 

Det vil, etter Rådets mening, være feil å undergrave de kommunikasjonskanaler som er 

bygget opp for å nå ut til minoritetsbefolkningen. 
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