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Innspill til høring om endringer i forskrift om Tilskudd til lokalkringkastingsformål
Vi viser til høringen datert 19. november 2015 og ønsker med dette å bidra med våre synspunkter i
saken.
Digitalradio Norge støtter i hovedsak de forslagene til endringer som Medietilsynet foreslår og har
kun et innspill.
3.2 Investeringstilskudd for digitalisering av lokalradioer
3.4 Generelle kriterier for tildeling av tilskudd
I høringsnotatet punkt 3.2 skriver Medietilsynet følgende ”Det foreslås for det første at det kan gis
midler til lokalradioer som leier eller skal leie kapasitet hos en anleggskonsesjonær i en del av
landet der det er begrenset kommersielt grunnlag for utbygging av slike nett i Lokalradioblokka.”
Tilsvarende foreslås det i punkt 3.4 en ”prioritering av områder der det er et begrenset kommersielt
grunnlag for utbygging.” I notatet nevnes Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som en mulig
definisjon av hvor det anses å være et kommersielt grunnlag for utbygging av nett i
Lokalradioblokka og at lokalradioer i disse storbyene følgelig ikke skal kunne motta støtte.
Vi støtter dette utgangspunktet, men mener det bør åpnes for at ikke-kommersielle kanaler i
storbyområdene også må kunne få støtte til digitalisering. Disse kanalene har generelt sett svært
begrenset økonomi og vil kunne bli stående uten mulighet til å digitalisere sine sendinger dersom
de ikke får delta i støtteordningen.
Digitalradio Norge
Digitalradio Norge AS ble stiftet 10. november 2009 av P4, NRK og Bauer Media (tidligere SBS
Radio). I dag eies selskapet av P4 og NRK og har et tett samarbeid med Bauer Media. Selskapet
skal bidra til å sikre en smidig overgang til digitalradio for lyttere, radiobransje og andre berørte
aktører. I prøveperioden for Lokalradioblokka er Digitalradio Norge operatør for fire lokale DABnett i Oslo/Akershus (sammen med Bauer Media), Østfold, Bergen og Trondheim (sammen med
Norkring, Riksblokk II).
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