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KRISTENT RADIOFORUM INVITERER TIL
DAB-SEMINAR 13.9.2014
Når, hvordan, hvorfor skal FM-nettet slukkes?
Hvordan blir overgangen?
Kan vi fortsette på FM?
Disse og ﬂere spørsmål stiller mange radioer seg for tiden, men det er ikke
mange svar å få.
Vi tror det er et stort behov for informasjon rundt dette og Kristent Radioforum
har derfor bestemt å ha et DAB-seminar for å fokusere på disse spørsmålene.
Flere av våre medlemmer er små lokalradioer som er avhengige av samarbeid
med andre for å sende sine program. Ressursene for å komme over på DABnettet er ikke opparbeidet, hverken økonomisk eller teknisk, og mange lurer på
hva som hvil skje for deres radio «når FM-nettet slukkes». Er det sant at det
«slukkes»? Når vil det eventuelt skje? Hvilke betingelser kan det være mulig
å oppnå i det nye DAB-nettet? Disse og mange ﬂere spørsmål ønsker vi å
hjelpe våre medlemmer til å få klarhet i.
Det er opprettet et DAB-utvalg som vil arbeide med disse spørsmålene framover på vegne av Kristent Radioforbund.
Sted:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Sinsenveien 15, 0572 Oslo

Tid:

Lørdag 13. september 2014, kl 10:30-16:00

Pris:

Kr. 200,- (Inkluderer lunsj og kaffe/frukt-servering) - Betales
ved ankomst - Reiseutgifter betales av den enkelte.

Påmelding: innen 1.9.2014 - til www.radioforum.no
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PROGRAM DAB-SEMINAR 13.09.2014
Sted: Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo
10:30 Velkomst, åpningsord v/ styreleder Ivar Eiken
10:45 DAB-utvalgets arbeid til nå og framover v/Vigleik Brekke
11:00 Status for vilkår for FM-slukking og forventet overgang FM/DAB
Seniorrådgiver i Medietilsynet, Line Langnes
Spørsmål/samtale
12:15 Lunsj
13:00 Status utbygging DAB-nett og tilgang til DAB-nettet i prøveprioden og etter 2017/19 - Daglig leder i Digitalradio Norge,
Ole Jørgen Torvmark
Spørsmål/samtale
14:00 Tekniske utfordringer - Eivind Engberg (leder av teknisk utvalg i
Norsk Lokalradioforbund)
14:45 Strategiske valg - Styreleder i Norsk Lokalradioforbund
Svein Larsen/Erik Fagernæs
15:15 Oppsummering, samtale
15.45 Avslutning
Programmet er foreløbig og kan endres.
Se hjemmesiden vår for oppdatert program og påmelding.
www.radioforum.no
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NORRØNA RADIO SKIFTER NAVN TIL RADIONORVEST
Frå 1. mai i år skifta Norrøna Radio Ålesund namn,
til RadioNordvest. Radioen
starta med sendingar 7. jan.
1985, og er dermed snart 30
år. Då var det på sin plass å
markere det med namneskifte,
fordi dei som eig radioen også
har skifta namn frå Sunnmøre
og Romsdal krets av Misjonssambandet, til NLM region

Nordvest. No kan namnet
fortelje kor vi høyrer heime
i radiolandskapet, vi er i
nordvest.
Den nye e-post adressen
er: post@radionordvest.no
og til radioens heimeside:
www.radionordvest.no
Hilmar Sæther.

NOREA LEGGER NED RADIOSTASJON
Vi har fått nedenstående pressemelding fra Norea Mediemisjon:
Styret for Norea Mediemisjon har
vedtatt å avvikle lokalradioen i
Trondheim og redusere bemanningen
innen radioproduksjon i Norge.
Styret vedtok samtidig å skille ut lokalradioen i Kristiansand, Gimlekollen
Radio, og overlate driften av radioen
til Norsk Luthersk Misjonssamband.
Årsaken til endringene er presset
økonomi. Norea Mediemisjon hadde
betydelige driftsunderskudd både i
2012 og 2013. Også de fem første
månedene av 2014 hadde organisasjonen et stort driftsunderskudd.
Styret har utarbeidet en plan for å
redusere kostnadene slik at man
sikrer den økonomiske bærekraften.
En konsekvens av dette er at tre
programprodusenter i Norea Mediemisjon mister stillingene sine høsten
2014.
KRISTENT RADIOFORUM NR 22, ÅRGANG 13, 2014

Nedbemanningen fører til at enkelte
av de faste programmene som i dag
sendes på ulike FM-stasjoner og
Internett faller bort. Den 24 timers
nettradioen Norea+ vil bestå, med
kristne sanger, andakter og reportasjer. Styret ønsker også at det tradisjonsrike andaktsprogrammet «Over
en åpen Bibel» skal videreføres.
Norea Mediemisjon har siden oppstarten i 1956 arbeidet med å utbre
evangeliet ved hjelp av radio og
andre medier. Strukturen til Norea har
ved ﬂere anledninger blitt endret, og
nye medier har blitt tatt i bruk. Målsettingen har imidlertid vært den samme
hele tiden, og vil fortsatt være det:
Drive misjon ved hjelp av elektroniske
og digitale medier.

www.radioforum.no
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FRYKTER FOR LOKALRADIOENES FREMTID
Artikkelen er klippet fra www.radionytt.no. Tekst: Kyrre Dahl
Lokalradio-leder mener at radioene bør få velge
Medietilsynet har sendt ut en spørreundersøkelse i forbindelsen med
overgangen til DAB for lokalradio.
Hensikten er å undersøke konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet for
å kunne gi et forslag om hvilke lokalradioer som fortsatt skal få sende på
FM, etter at NRK og P4 slukker sine
FM-sendere i 2017 eller 2019.
Nyvalgt leder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen, mener at
det ikke er myndighetene som bør
bestemme dette: - Det er politisk
vanskelig å forstå at departementet
og politikerne skal bestemme hvilken
teknologisk plattform radio skal ha.
Det må aktørene få bestemme selv - i
alle fall så lenge det ikke kreves statlige midler for å ﬁnansiere dette.
- De store aktørene må gjerne gå
for DAB fra 2017, men de skal ikke
kunne tvinge andre og mindre aktører
over på kun denne plattformen. Det
må være frihet til å velge. Det er vanskelig å tenke seg at departementet
og Stortinget skulle bestemme at fra
1. januar 2017 får ikke lenger avisene lov til å komme ut på papir fordi
alle skal digitaliseres, sier Larsen til
radionytt.no.

uttalelseetter at hver enkelt lokalradio
har uttalt seg.
- Hvis lokalradio nå ikke blir hørt og
gitt forsvarlige rammebetingelser,
vil lokalradio dø ut. Det kan vel ikke
være myndighetenes intensjon, men
like fullt vil det være konsekvensen
hvis ikke noe gjøres. Vi ber ikke om
penger, men om anstendige rammebetingelser, sier Larsen.
Dette er en svært viktig sak for Lokalradioforbundet, som har startet en
utstrakt møtevirksomhet med Medietilsyn og departementene: - Vi har
betydelig forståelse i Stortinget og det
er tross alt der saken skal avgjøres
når departementet skal legge fram
denne saken for Stortinget i en melding i mars neste år som er lovet fra
departementet, sier Larsen.

Larsen er forøvrig positiv til Tilsynets
fremgangsmåte og regner med at
alle lokalradioer vil bli hørt i saken.
Lokalradioforbundet vil avgi sin egen
www.radioforum.no
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NOREA MED RADIOTILBUD PÅ DAB FOR UNGE,KRISTNE
For første gang lager Norea Mediemisjon en radiostasjon som er skreddersydd med tanke på et ungt, kristent publikum. Stasjonen er tilgjengelig på DAB i Oslo og Akershus, og på nett.
- Vi har laget en stasjon som er unik
på DAB i Norge. Ingen andre tilbyr en
24-timersstasjon spesiﬁkt målrettet
for unge, kristne slik vi nå gjør, sier
medieleder i Norea, Harald Endresen.

- Vi har hentet inn jingler fra det amerikanske selskapet Reel World, som
er i ypperste verdensklasse på dette
området. Vivian Sørmeland har lagt
norsk sang på for oss, sier Bjørnevik.

Radiostasjonen har fått navnet
Norea.
- Det er kort og praktisk, har gode
røtter og er et navn vi gjerne ville ha
med videre, sier Håvard Bjørnevik i
Norea, som har formatert stasjonen.
Bjørnevik sier stasjonen er inspirert
av suksessfulle, amerikanske kristne
stasjoner.
- I enkelte områder i USA er de
kristne stasjonene markedsledende,
og har ﬂere lyttere enn nærmeste
kommersielle aktør. Det er det verdt
å merke seg. Vi tror kristne i Norge
også vil ha slik radio, sier Bjørnevik.
Moderne, kristen musikk, programmert etter kommersiell radiotankegang er oppskriften.
- Vi spiller musikk, vi stopper opp for
korte tankedryss, og lar musikken
fortsette. Det aller viktigste, slik jeg
ser det, er at vi har muligheten til å
levere samme type radiostrøm hele
døgnet, uavhengig av når lytteren
skrur på. Lytteren skal få det de forventer av oss, uansett, sier Bjørnevik.
Stasjonen er også ikledd et nytt stasjonslydbilde.
KRISTENT RADIOFORUM NR 22, ÅRGANG 13, 2014
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NORSK LOKALRADIOFORBUNDS LANDSMØTE
Engberg var også med, og belyste
mer den tekniske siden av overgangen til DAB. Undertegnede følte det
var mange interessante momenter
som ble belyst.
I fortsettelsen var det en ny paneldebatt, der spørsmålet var om lokalradio
hadde noen framtid i Norge. Her kom
det også mange interessante opplysninger.
Om kvelden var vi på utﬂukt til vikingleiren på Avaldsnes. Her var det
også mye interessant, men det var
dessverre en svært kald kveld.

9. - 11. mai 2014 var omtrent 70
deltakere samlet til Norsk lokalradioforbunds Landsmøte i Haugesund.
Det var en ﬂott samling med variert
program.
Etter at ordføreren hadde ønskt oss
velkommen ﬁkk vi se en ﬂott panoramaﬁlm fra Haugalandet. Det
var virkelig interessant, og en ﬂott
opplevelse.
Videre var det fokus på lokalradioens
framtid i forbindelse med overgangen
til DAB. Først var det en paneldebatt
om erfaringer så langt. Det var noen
som hadde gått over til DAB med
gode erfaringer. Deltakerne i debatten viste til erfaringer, og utfordringer
de hadde hatt i oppstartfasen. Eivind
www.radioforum.no

På lørdagen var det først en paneldebatt med fokus på musikkprogrammering, og etterpå ﬁkk vi et interessant
seminar om produksjon av reklame
med Palle Bo fra Danmark. Her var
det virkelig mange interessante tips.
Etter lunsj var det årsmøte, og om
kvelden hadde vi en ﬂott festmiddag.
Søndagen hadde vi et tema om livssynsprogram bare er et nisjeprodukt,
og en oppsummering av landsmøtet
før lunsj og hjemreise.
Vi var ikke mange deltakere fra vår
sammenheng - Kristent Radioforum,
og undertegnede vil gjerne oppfordre
medlemmene til ¨være mer aktive i
denne sammenhengen.
Ivar Eiken
Styreleder
Kristent Radioforum

KRISTENT RADIOFORUM NR 22, ÅRGANG 13, 2014

8

RESOLUSJON FRA
NORSK LOKALRADIOFORBUNDS LANDSMØTE
Vi har klippet en artikkel
fra lokalradioforbundets
hjemmeside,
www.lokalradio.no:

Klare krav til myndighetene
(22 mai, 2014 - 04:45)
NLR gir klare krav til myndighetene
gjennom sine resolusjoner fra landsmøtet i Haugesund.
Resolusjoner:
LOKALRADIOKONSESJONENE
MÅ UMIDDELBART FORLENGES
Det er behov for å revitalisere norsk
lokalradio. Det er bransjen selv som
først og fremst må sørge for det,
men myndighetene må gi næringen
rammebetingelser slik at det er mulig
å utvikle en livskraftig bransje. De
siste årene har myndighetene ikke
gjort dette i tilstrekkelig grad. Politisk
og administrativ fokus har vært på
de store aktørene. Nå er det norsk
lokalradio som står for tur.
I mange andre land er lokalradio en
vekstbransje. Slik burde det også ha
vært i Norge. Lokalradio ber ikke om
ﬁnansiell støtte, men om fornuftige og
rettferdige rammebetingelser.
I Stortingsmeldingen om ”Digitalisering av radiobransjen 2010-2011” tas
det til orde for at lokalradio skal få
KRISTENT RADIOFORUM NR 22, ÅRGANG 13, 2014

fortsette på FM. Det må gjelde alle
lokalradioer som opererer i det lokale
markedet både redaksjonelt og markedsmessig.
Nåværende konsesjoner for lokalradio går ut 1. januar 2017. Det
er ekstra vanskelig og krevende å
utvikle en næring med en så kort tidshorisont. Bransjen må sikres større
forutsigbarhet enn hva den har i dag.
Det vises til at britiske mediemyndigheter nå åpner for å få FM-lisensene
for lokalradio med inntil 12 år.
Norsk Lokalradioforbund vil derfor be
om at myndighetene umiddelbart tar
initiativ for å forlenge lokalradiokonsesjonene i påvente av beslutningen
om hva som skal skje med FM-nettet
slik at bransjen kan få tilstrekkelig
forutsigbarhet.
FRIHET TIL Å VELGE TEKNOLOGISK PLATTFORM
Myndighetene må sørge for at lokalradio kan få bygge ut sine lokale og
regionale DAB-nett dersom de måtte
ønske det, men primært sørge for at
lokalradio må kunne fortsette på FM.
Mindre lokalradioer må få støtte fra
myndighetene ved en eventuell overgang til digital radio. Myndighetene
kan ikke se det som sin oppgave å
velge teknologisk plattform for lokalradio eller følge de store aktørenes
ønske om å skru av FM-nettet for
mindre aktører. Myndighetene har tidwww.radioforum.no
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ligere tatt til orde for at denne prosessen skal være forbruker og aktørstyrt,
og det er gjentatt av den nåværende
regjeringen. Slik må det fortsatt være.
Det er lokalradiobransjen selv som
må få bestemme hvilken teknologisk
plattform bransjen skal utvikle seg på.
Dersom de store aktørene velger å
gå bort fra FM-nettet i 2017 og over
på DAB må det være en selvstendig
beslutning fra de store aktørene som
ikke skal påvirke eller tvinge mindre
aktører til å gjøre det samme.

Det må være frihet for aktørene til
selv å velge teknologisk plattform.
PLATTFORMNØYTRAL MEDIESTØTTE
Norsk Lokalradioforbund forutsetter
at også lokalradio blir en del av en
ny, plattformnøytral mediestøtteordning. Nyhetsbaserte lokalradioer gir
et vesentlig bidrag til kvalitetsjournalistikk og norsk samfunnsdebatt.
Nåværende støtteordning er konkurransevridende og må endre i samsvar
med dagens mediebilde.

Vi oppfordrer deg til å
melde deg på DABseminaret den
13.9.2014 i Oslo.
Se side 2.
Nå er vel denne gamle
Kurer-radioen til høyre, noe
forut for FM, men den kan
jo stå som et symbol på den
”gamle tid”, som nå erstattes
med moderne DAB-radioer,
som vist nederst.

www.radioforum.no
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BUDSTIKKA RADIO I HARDT VÆR

Tidligere har vi fått meldinger om at Budstikka Radio
kanskje måtte legges ned, men sterkt lokalt engasjement fra bl. a. lytterne, har ihvertfall sikret en foreløbig drift. Vi får håpe de ”står han av”.
Les Kjell Kolbreks rapport her:

Bilde: Redaktør Kjell Kolbrek i Budstikka Radio.
I slutten av 2013 og begynnelsen av
2014 viste økonomien for Budstikka
Media Trøndelag SA til dels alvorlig
inntektssvikt.
Budsjettet ble gått igjennom og «
alle steiner ble snudd « for å få ned
utgiftene. Det gav en innsparing på
omkring kr. 300.000,- men enda
viste økonomien at dette ikke var
godt nok.
Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i mars i år.
I mellomtiden gikk redaksjonene
KRISTENT RADIOFORUM NR 22, ÅRGANG 13, 2014

under Budstikka Media Trøndelag
SA, livssynsredaksjonen Budstikka
Radio Trøndelag og almen redaksjonen Radio Trøndelag i sine sendinger
ut med informasjon at økonomien
var såpass dårlig at det ble vurdert å
legge ned radioen.
Reaksjonen lot ikke vente på seg. Til
dels store pengebeløp kom inn, ﬂere
gikk inn som faste givere med et fast
beløp hver mnd.
Det kom folk inn til resepsjonen og
sto og gråt ved skranken og ba om
at vi ikke måtte slutte…. radioen var
www.radioforum.no
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alt for dem, for mange den eneste
kontakten og noen å snakke med.

nestyremøtene fra Stjørdal Kommune.

Møtte ordføreren i Stjørdal kommune en dag under denne såkalte
økonomiske krisen, der jeg utrykte
at radioen sparte sosialbudsjettet i
kommunen for mange penger med
tanke på de mange ensomme som
kun hadde radioen som sin sosiale
kontakt.

Styret har vedtatt og innkalle til en
ny ekstraordinær generalforsamling i
slutten av august for å følge opp vedtak son ble gjort i den første ekstraordinære generalforsamlingen.

Han smilte og ville ikke undervurdere radioens påstand om hva den
sosiale kontakt med radioen betydde
for kommunens innbygger, men han
sa.... jeg har dessverre ingen penger
å bidra med.
Nå skal det sies at radioen får en del
fra kommunen ved å sende kommu-

Inntil da er det svikten i reklamesalget
som må følges opp for å kunne gi
radioen en bedre og tryggere økonomisk plattform.
Opp i alt dette har mange av våre
lyttere i Budstikka Radio Trøndelag
vært med og fortsatt ber for radioen,
og det er svært viktig.
Så får vi se hva den ekstraordinære
generalforsamlingen i august vedtar.

Bilde: Tekniker Per Arne Bø i Budstikka Radio
www.radioforum.no
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Returadresse:
Kristent Radioforum, co/Svein-Martin Holt, Neversvingen 14, 3047 Drammen.

PROGRAMTILBUD
Flere medlemsradioer og andre
sitter på gode programserier,
som kan berike også dine lyttere.
Har du og din radio programmer eller programserier som kan
være aktuelle for andre, skriv til
redaksjonen@radioforum.no.
Da kan det bli omtale i bladet
eller på nettet. Vi tar også imot
annonser for kjøp/salg av utstyr.

Bli medlem i Kristent Radioforum
Kristent Radioforum(KR) er et interessefelleskap som søker å ivareta og
fremme det kristne lokalradioarbeidets særlige behov.
Medlemskap er åpent for kristne
lokalradioer med egen konsesjon,
kristne radioprodusenter og sendergrupper knyttet til andres konsesjoner, enkelpersoner og institusjoner
engasjert i kristent radioarbeid.

STOFF TIL NESTE
NUMMER
Vi etterlyser stoff og bilder til neste
nummer. Har du noe stoff, send
det til bladet. Kan vi få ut et nytt
nummer høsten 2014? Jubileum,
programinfo, alt som kan være nyttig for andre.

Besøk vår hjemmeside
Vi oppfordrer alle våre medlemmer og
andre til aktivt å ta i bruk nettsidene
til Kristent Radioforum. Tips oss om
saker du vil se på nett eller i bladet.
Hva skjer?
Er det noe i radioen som du vil dele
med andre, er det ﬁnt om du sender
noen ord til redaksjonen.
Ansvarlig redaktør, layout:
Svein-Martin Holt, tlf: 93 47 11 22
Epost: redaksjon@radioforum.no
Hjemmeside: www.radioforum.no

Trykk: Absolut Trykk AS, Drammen, tlf: 32 20 10 90

