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Støtte til digitalisering av lokalradio
Vi viser til høringsrunden i forbindelse endring av tilskuddsordningen for lokalkringkasting. Radio
Østfold vil komme med korte bemerkninger.
Støtte til infrastruktur og ulike digitale løsninger
Medietilsynet foreslår støtte til DAB-plattformen. Det mener vi er på tide, men beløpet på 1,8
millioner fordelt på tre år holder neppe til å bygge et DAB nett mange steder. For Østfold derimot vil
denne summen komme godt med, men det er også uklart om støtteordningen vil gjelde for Østfold.
Flere lokalradioer velger jo nå å sende i det nasjonale DAB-nettet og dermed er jo grunnlaget for drift
mange steder borte.
Medietilsynet må ha et realistisk utgangspunkt når man behandler slike søknader, hvor realismen i
prosjektet må gjennomgås. Hvis flere av leietakere er dårlige betalere, vil jo sannsynligheten for
prosjektet være dårligere.
En forutsetning må også være at midlene lever etter treårsperioden, slik at man da forutsetter at
midlene faktisk bidrar til digitalisering.

Hvem skal være støtteberettiget?
Medietilsynet viser til at støtten skal utbetales som bagatellmessig støtte og tar for seg hva man kan
få maksimalt som støttemidler.
Hva Medietilsynet ikke nevner, er at det også er flere krav for bagatellmessig støtte. Et foretak i
vanskeligheter kan jo eksempelvis ikke få støtte, ei heller støttemottakere som mottar annen
offentlig støtte. Det siste må jo en støttemottaker opplyse om. Det er også mange lokal-TV kanaler og
lokalradioer som er i vanskeligheter og disse vil jo ikke ha rett til noe som helst støtte når det er
bagatellmessig støtte.
Det er viktig at Medietilsynet ivaretar kravene til bagatellmessig støtte, ellers vil jo støtteordningen
være ulovlig.

Hvem kan ikke motta støtte?
Som vi nevnte – er jo all støtte medregnet for bagatellmessig støtte. Radio Østfold AS søkte på DAB
konsesjon i prøveperioden og fant ut at vi kunne glemme å delta på dette, da Digitalradio Norge AS
deltok. Selskapet er 50% eid av NRK og Kulturdepartementet har heller ikke definert selskapet som et
selskap til allmenne forhold, det blir det vel heller ikke siden det er kommersiell virksomhet. Dermed
må Medietilsynet sette seg inn i statsstøtteregelverket1, fordi NRKs deltagelse i DRN kan være ulovlig
statsstøtte. Hvis man ikke forstår denne problemstillingen, vil Radio Østfold innklage støtteordningen
til EFTAs overvåkingsorgan ESA – siden den totale støtteordningen til utbyggingen av DAB dermed er
ulovlig. Vi ble jo faktisk utkonkurrert på grunn av dette og har beviser nok til å klage.
Foreninger og forbund
En annen problemstilling som dukker opp i denne saken er om det er flere foreninger eller forbund
som skal få støtte. Ut fra det vi forstår høringsnotatet, skal bagatellmessig støtte også gjelde for
foreninger. Bagatellmessig støtte baserer seg på foretaksprinsippet som omhandler økonomisk
aktivitet. Enten forstår man ikke hva begrepet bagatellmessig støtte innebærer, eller så har man bare
tatt det som et utgangspunkt for å unngå innblanding fra ESA. Forarbeidet virker i alle fall svært
dårlig fra Kulturdepartementets side.
Konklusjon
Støtte til digitaliseringen av lokalradio er høyst nødvendig. Vi mener forslaget uansett innebærer
noen usikkerhetsmomenter; er støttebeløpet nok – og vil det kunne bære prosjektet utover tre år.
Vi mener også at alle forhold som krever bagatellmessig støtte må vurderes. Er et foretak i
vanskeligheter hjelper jo ikke garantiforpliktelser.
Norsk lokalradioforbund som representerer en bransje, har økonomiske forpliktelser. Siden det er
ikke-økonomisk aktivitet bør støttebeløpet opprettholdes.
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Regjeringen har en grundig gjennomgang av statsstøtteregelverket i et eget dokument:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentligstotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf

