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Medietilsynet sender med dette brevet vedlagte notat på høring med
høringsfrist 8. januar 2016. Forslagene i høringsnotatet er basert på
Kulturdepartementets oppdragsbrev til Medietilsynet av 14.oktober
2015.
I dette notatet presenteres forslag til endringer i forskrift 7.september 2001
nr. 1108 om tilskudd til lokalkringkastingsformål. Tilskuddsordningen ble
innført av Kulturdepartementet i 2001 og er hjemlet i Stortingets årlige
budsjettvedtak. Ordningen forvaltes av Medietilsynet, med
Kulturdepartementet som klageinstans. For 2015 hadde tilskuddsordningen en
ramme på 13,5 mill. kroner.
I mars 2015 konkluderte regjeringen med at kriteriene for å digitalisere det
riksdekkende radionettet fra 2017 er oppfylt. I Meld. St. 24 (2014-2015)
Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet,
heter det at: "Departementet er innstilt på å øyremerkje om lag halvparten av
midlane som blir tildelte etter støtteordninga for lokalkringkastingsformål, og
vil i løpet av kort tid sende på allmenn høyring eit forslag om omprioritering av
støtteordninga". Stortingsmeldingen legger opp til at digitaliseringen av
lokalradiosektoren skal prioriteres inntil digitaliseringen av lokalradiosektoren
har nådd et tilfredsstillende mål. Videre heter det at: "prioriteringa av midlar
til digitalisering av lokalradio inneber at dei andre kategoripostane vil måtte
finne seg i reduksjon i denne perioden".
Høringsnotatet inneholder også forslag som ble fremmet i departementets
høringsnotat av 10. oktober 2013 der det blant annet ble foreslått å gjøre
tilskuddsordningen mer plattformnøytral, endre klageorgan fra
Kulturdepartementet til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) og
at forskriften ikke lenger skal avgrenses til foreningene Norsk
Lokalradioforbund (NLR) og Lokal TV- grupperingen i Mediebedriftene (MBL). I
høringen ble det dessuten foreslått en ny tilskuddsordning for
minoritetsmedier som ikke behandles nærmere her.

Høringsfrist er 8.januar 2016

Høringsinstanser
Lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere
Bauer Media
Departementene
Digitalradio Norge
Discovery
Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkasting
Foreningen Kristen Riksradio / Kristent Radioforum
Foreningen Norsk Lokalradio
Innvandrernes landsorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes landsforening
Modern Times Group
Norsk journalistlag
Norsk Kommunikasjonsmyndighet
Norsk lokalradioforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norske film-, tv- og spillprodusenters forening
NRK
P4
Radio Energy, NRJ Norge
Sametinget
Studentradioene i Norge
TV 2
TV3
TVNorge
Utlendingsdirektoratet
Andre instanser
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