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Uttalelse til Medietilsynet i forbindelse med utredning av fortsatt FM for lokalradio fra LO 
Grenland 
Vi trenger fortsatt lokalradio på FM etter 2021  
LO i Grenland er opptatt av å bevare mangfoldet av norske radiostasjoner også etter 2021 når 
nåværende FM-konsesjoner for lokalradio utløper. Vi tar til orde for at dagens lokalradiokonsesjoner 
forlenges til 2031.  
 
LO i Grenland har lange tradisjoner for lokalradiodrift i Grenland. Vi bringer nyheter, aktualiteter og 
annet innhold for å fremme arbeiderbevegelsens saker. Vi er innholdskonsesjonær både på FM og 
DAB, men er bekymret for bærekraften i bransjen i møtet med det kostnadsnivået som følger av ny 
digital distribusjon. Vi er ved hjelp av støtte til transmisjonsleie fra støtteordningen «Tilskudd til 
lokale lyd- og bildemedier» i stand til å bekoste transmisjonsleie på DAB, men ville ikke klart dette 
uten tilskudd. Vi, og mange tilsvarende aktører med oss, er avhengige av sikkerheten fortsatt FM-
distribusjon gir oss for å kunne fortsette vår virksomhet. 
Vi mener lokalradio på FM, med et kostnadsnivå bransjen kan håndtere, er gode formidlere av lokal 
informasjon, politikk og kultur. Vi trenger lokalradioene som meningsbærende opponenter til 
lokalavisene. Lokalradioenes tilstedeværelse bidrar til bedre konkurranse på lokale mediearenaer. 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Vi gir vanlige 
arbeidstakere en stemme overfor politiske myndigheter. Vi bidrar til å skape et godt organisert 
arbeidsliv, en viktig fordel for landet vårt, bedriftene, og for den enkelte. Vi bistår slik at medlemmene 
får rettferdig lønn, gode pensjoner og trygge arbeidsplasser.  
 
Mvh Ole-Henrik Olsen, redaktør LO-radioen, LO Grenland. 
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