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Oppdragsbrev om omlegging av støtteordningen for tilskudd til
lokalkringkastingsformål for å legge til rette for økonomisk støtte til digitalisering av
lokalradio mv.
Departementet viser til lokalradiomeldingens konklusjonspunkt om økonomisk støtte samt
øvrig omtale av spørsmålet om økonomisk støtte i meldingen:


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.

Medietilsynet bes utarbeide et utkast til høringsnotat om endringer i forskrift 7. september
2001 nr. 1108 om tilskudd til lokalkringkastingsformål for å legge til rette for digitalisering av
lokalradio. Dette bør gjøres ved at støtte til digitalisering av lokalradio innføres som ny
støttekategori. Medietilsynet bes utrede om støtte bør gis i form av støtte til leieutgifter
og/eller som investeringsstøtte/støtte til å påta seg langvarige leieforpliktelser. Det bør i den
forbindelse også vurderes hvilke aktører som bør være kvalifisert til å tildeles slik støtte.
Departementet understreker at støtten bør gå til områder av landet hvor det ikke er
markedsmessig grunnlag for utbygging av et DAB-nett, og viser til omtalen i
stortingsmeldingen:
Departementet meiner at utfordringane med å få bygt eit DAB-nett vil vere mindre i dei meir
folkerike områda av landet, då det her gjennomgåande vil vere fleire aktørar som kan dele
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utbyggingskostnadene, eller som kan stille garanti til ein nettutbyggjar. Mot denne
bakgrunnen meiner departementet at støtta bør gå til dei delar av landet som ikkje har
marknadsgrunnlag for kommersiell utbygging av DAB-nettet.
Det vises videre til at departementet 10. oktober 2013 sendte ut et høringsnotat med
høringsfrist 21. november 2013 med forslag til omlegging av støtteordningen slik at den blir
plattformnøytral. Det vises videre til omtalen i stortingsmeldingen:
Nokre høyringsinstansar har peikt på at eventuell støtte bør vere teknologinøytral og ikkje
berre gå til utbygging av DAB-nettet. Departementet sluttar seg til dette. Det bør derfor
opnast for å gi støtte til lokalradioar som ønskjer å etablere seg som nettradio eller ønskjer å
nytte andre digitale teknologiar.
Departementet understreker imidlertid at behovet for økonomisk støtte vil avhenge av hvilken
teknologi som benyttes og at prinsippet om en teknologinøytral støtte derfor ikke innebærer et
likebehandlingsprinsipp med hensyn til støttens omfang. Støtten bør for øvrig innrettes slik at
Medietilsynet har anledning til å legge vekt på og prioritere de digitaliseringsprosjekter som
har størst mulighet til å lykkes.
I høringen som ble gjennomført i 2013 ble det foreslått at støttekategorien " Driftstilskudd til
Norsk Lokalradioforbund og Lokal-TV-grupperingen i Mediebedriftenes Landsforening", jf. §
1-4 nr. 5, skulle endres slik at konkrete organisasjoner ikke lenger skulle nevnes spesifikt i
forskriften. Dette bør følges opp ved utarbeidelse av nytt høringsnotat. Det bør stilles som
krav at det dreier seg om landsomfattende organisasjoner.
Også de øvrige endringsforslag samt høringsuttalelser fra høringen i 2013 bør vurderes på nytt
og eventuelt innlemmes/vises til i det nye høringsnotat slik at høringsinstansene har mulighet
til å ta standpunkt til et konsolidert forslag til ny forskrift. Videre bør det foreslås endringer
som innebærer at Medieklagenemnda blir klageorgan for Medietilsynets enkeltvedtak etter
forskriften. Departementet legger for øvrig til grunn at omleggingen av støtteordningen vil
kunne ha betydning for sammensetningen og regelverket for utpeking av fagutvalget.
Departementet ber derfor om at Medietilsynet vurderer sammensetningen i lys av
omleggingen. Videre bør formålsbestemmelsen vurderes på nytt i lys av omleggingen av
ordningen og at ordningens grunnleggende hensyn om å bidra til mediemangfold,
ytringsfrihet og medias demokratiske funksjon reflekteres i bestemmelsen. For øvrig bes
Medietilsynet å vurdere andre nødvendige eller hensiktsmessige forskriftsendringer herunder
om det er grunn til å foreta endringer i øvrige støttekategorier, om forskriften skal inneholde
nærmere bestemmelser om prioritering mellom ulike støttekategorier og ulike prosjekter.
Departementet antar at det vil være hensiktsmessig at endringene innrettes slik at støtten faller
inn under regelverket om bagatellmessig støtte ved at det i forskriften fastsettes et støttetak for
hvert enkelt konsern (dvs. mor- og datterselskap) på 200 000 Euro over tre regnskapsår.
Departementet viser i den anledning til at det i stortingsmeldingen er varslet om at prioritering
av midler til digitalisering av lokalradio, innebærer at de øvrige støttekategoriene vil måtte
finne seg i en reduksjon i støttebeløp. Dersom regelverket for bagatellmessig støtte synes
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uhensiktsmessig kan tilsynet etter departementets godkjenning vurdere om endringen skal
notifiseres til Eftas overvåkningsorgan (ESA) som ny støtte. Departementet ber om at det
uavhengig av regelverket for bagatellmessig støtte benyttes, bør vurderes et støttetak for
ordningen eller andre måter å redusere støtteintensiteten for å forhindre at en for stor andel av
støtten havner hos noen få aktører.
Departementet ber om at utkast til høringsnotat er utarbeidet innen 15. oktober 2015.
Nærmere avklaringer og eventuelle endringer eller justeringer av oppdraget avtales gjennom
løpende kontakt med departementet. Før Medietilsynet oversender et endelig utkast til
høringsnotat, bes det om at tilsynet sender over et foreløpig utkast innen 1. oktober 2015
etterfulgt av et møte med departementet.
Etter at departementet har godkjent høringsnotatet legger departementet opp til at
Medietilsynet sender forslaget på alminnelig høring i starten av november 2015 med forkortet
høringsfrist til midten av desember 2015. Det legges opp til at en eventuell notifisering til
ESA kan gjøres parallelt med høringen. Departementet legger til grunn at Medietilsynet kan
lyse ut midlene når forslaget er sendt på alminnelig høring, med forbehold om endelig
forskriftsvedtak og ESAs eventuelle godkjenning. Dette innebærer at forskriftene kan tre i
kraft tidlig i 2016 og at midlene kan utbetales fra mars 2016.
Departementet er kjent med at tilsynet normalt lyser ut midlene om høsten for tildeling neste
år. Medietilsynet bes derfor om å varsle bransjen om at de allerede i høst bør starte arbeidet
med å utarbeide nye søknader/prosjekter. Tilsynet bør også vise til at stortingsmeldingen
prioriteringen av midler til digitalisering av lokalradio innebærer at støtten til de andre
tilskuddskategoriene vil bli mindre og at dette vil skje allerede fra 2016. I tillegg vil endringen
av støtten til forbundene slik at konkrete organisasjoner ikke lenger nevnes spesifikt i
forskriftene, innebære at det vil bli mindre støtte per støttemottaker. Det er derfor særlig
viktig at tilskuddsmottakere som mottar driftsmidler fra støtteordningen innretter aktiviteten
sin for 2016 i samsvar med dette. Medietilsynet bes for øvrig om å gjøre Kulturdepartementet
oppmerksom på evt. nye og vesentlige problemstillinger som måtte gjøre seg gjeldende i
prosessen.

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør
Anders Huitfeldt
seniorrådgiver
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