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Betraktninger og Leder
Vi har dessverre ikke noe under overskriften ”Betraktninger” eller
”Leder” i denne utgaven av Radioforum. Vi beklager dette, men
lover å komme sterkere tilbake i neste utgave av bladet som det
planlegges utgivelse av i aug./sept. mnd.
Mye av stoffet i denne utgaven vil dreie seg om konsesjonstildelingen og saker i forbindelse med den. Neste utgave vil
forhåpentligvis inneholde et intervju med Lokalradioforbundets nye
leder, innslag om ”Gullfuglen 2008” og om ”Dameklubben”. Det blir
også oppdatering om Kristen Radiokonferanse som skal avholdes i
august 2009. Vi trenger også saker til spalten ”Markedsplassen” (se
sist i dette bladet)

Jeg vil for egen regning bare
understreke budskapet som
Odd Dubland har illustrert i
forsidebildet, om at din skyld
ER slettet en gang for alle på
korset. Det var Jesus Kristus
som
underskrev
den
benådningen og tok all vår
skyld
på
seg.
Denne
benådningen trår imidlertid
ikke i kraft før vi tar den i mot
og tror på den.
Måtte dette gå opp for deg
dersom du ikke har vært
oppmerksom på det tidligere.
Du trenger ikke å gjøre noe
utover det å ta imot

benådningen. Men du må altså
”møte opp” personlig og ta
imot dette. Du kan ikke sende
noen i stedet for deg for å
”hente” denne benådningen.
Du må selv erkjenne at du har
syndet mot et eller flere av
budene, og be Mesteren om
tilgivelse. Om du da tror at
Han har slettet din skyld, og
bekjenner dette for andre, ja
da har benådningen trådt i
kraft for deg. Og den gjelder
så lenge du velger å beholde
den.
Ha en riktig god sommer!
GØ
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Over til nyhetene
Nye konsesjoner og frekvenstillatelser for
lokalradio ble offentliggjort 2. juni.
Medietilsynet offentliggjorde med dette konsesjoner til
lokalradio for ny konsesjonsperiode, som starter 1. januar 2009
og varer til 31. desember 2015. Det er på landsbasis tildelt 248
konsesjoner til drift av lokalradiovirksomhet.
På landsbasis fordeler konsesjonene seg på følgende måte:
* 24 innholdskonsesjoner til 24/7-radio
* 102 innholdskonsesjoner til allmennradio
* 122 innholdskonsesjoner til nisjeradio
Kystradioen
fikk
ikke
konsesjon
- Kystradioen har fått avslag på
sin
søknad
om
lokalradiokonsesjon.
Medietilsynet
har
tildelt
Bergensavisa AS konsesjon til å
drive allmennradio i Bergen.
Medietilsynet skriver i sitt
avslag at Bergensavisa har
tilbudt større andel lokalstoff
utover minstekravet enn det
Kystradioen har gjort i sin
søknad.
Kystradioen
har
konsesjon fram til nyttår. Det er
tre ukers frist for å påklage
vedtaket,

Redaktør Vigleik Brekke er
svært skuffet over avslaget.
- Det er et paradoks at et slikt
radiotilbud
skal
forsvinne.
Kystradioen er den eneste
stasjonen i Bergen som i 24 år har
hatt
egne
daglige
lokalnyttsendinger. Medietilsynet
har heller ikke tatt hensyn at
Kystradioen i sin søknad har
invitert til samarbeid med andre
konsesjonærer med hensyn til
fordeling av sendetid på dagtid,
sier Vigleik Brekke. Han er også
svært skuffet på vegne av de
ansatte og de mange lyttere som
vil miste sitt tilbud dersom
avslaget blir endelig.
Erik Fagernæs
Norsk Lokalradioforbund
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”Har gitt tilbud om mer innhold”
Kystradioen
har
anket
konsesjonsavslaget inn for
Medietilsynet.
Opprettholder
tilsynet det negative svaret, går
klagen videre til departementet,
som tar endelig avgjørelse.
Redaktør i Kystradioen, Vigleik
Brekke, tror det endelige svaret
vil
foreligge
senest
i
september/oktober.
Det var på et møte 10. juni at
Kystradioens styre vedtok å
klage på konsesjonsavslaget. ”I
klagebrevet
blir
det
dokumentert at Kystradioen har
gitt tilbod om meir lokalt
innhald enn det Medietilsynet
har lagt til grunn for sitt
avslag,” skriver styret i en
pressemelding.
Styreleder Thorleif Hellesøy
sier i pressemeldingen at
radioen sender inn en klage som
er godt grunngitt og at ”me har
stor tru på at me når fram med
denne klagen.”
Redaktør
Vigleik
Brekke
understreker
overfor
Radioforum at det er viktig for
Kystradioen i ukene fremover å
fortsette
driften
med
uforminsket styrke.
- Skulle vi blitt litt bakpå nå og
redusert aktiviteten, kan det føre
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til færre annonsører på kort sikt,
og det ville ikke vært så enkelt å
hale dem inn igjen 1.1. 2009 om
anken vår fører frem, sier
Brekke.
Hvorfor ikke nisjekonsesjon?
Når Radioforum forteller ham at
mange
i
den
kristne
lokalradiobransjen har fundert
på hvorfor Kystradioen tross alt
ikke søkte på en alternativ
nisjekonsesjon, svarer Brekke:
- En allmennradiokonsesjon er
det
som
passer
vårt
inntektsgrunnlag aller best. Vi
har mye reklame, som fordrer
en del sendetimer på dagtid. En
nisjekonsesjon i vårt tilfelle
ville trolig kun ført til sendetid
på kveld og det ville heller ikke
vært særlig aktuelt med tanke på
vår bemanning, sier Vigleik
Brekke, som også er styreleder i
Norsk Lokalradioforbund.
Brekke understreker at en
nisjekonsesjon for Kystradioen
også kunne ført til at radioen ble
plassert på en frekvens med
dårligere dekning enn i dag.
Kystradioen har de siste ukene
fått en massiv støtte fra ”høy og
lav”
i
Bergensdistriktet.
Styreleder Hellesøy og redaktør

Brekke er overveldet over alle
de positive tilbakemeldingene.
De skriftlige reaksjonene som
støtter opp om videre drift av
Kystradioen, er lagt ved anken,

som Medietilsynet altså nå har
fått på sitt bord.
KSV

Spenning for Radio Gnisten
Dersom en anke fra
Kystradioen ikke fører frem,
kan dette få konsekvenser
også for Radio Gnisten i
Bergen.
Radio Gnisten hadde håpet på
ny konsesjon for Kystradioen.
I en samarbeidskonstellasjon
ville det automatisk ført til
sendetimer på dagtid også for
Radio Gnisten.
Videre bemanning mulig?
Når Bergensavisen fikk
allmenn-konsesjonen i stedet

for Kystradioen, knytter det
seg mer spenning til om Radio
Gnisten vil få slippe til på
dagtid.
I skrivende stund er ingenting
avgjort. Styret for Radio
Gnisten er imidlertid i gang
med å diskutere om videre
bemanning er økonomisk
mulig, hvis det eventuelt kun
blir sendinger på kveldstid i
neste periode.
KSV

Fortsatt drift på dagtid
Med unntak av Kystradioen får
kristne lokalradioer generelt
fortsette driften også i neste
periode. Det er inntrykket vi
sitter igjen med etter en
sjekkerunde.

Tilbakeviser
Styreleder
i
Kristent
Radioforum, Arvid Lodden,
tilbakeviser meldinger i media
om at samtlige kristne radioer
blir forvist til kveldstid i de
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neste sju årene. Han sier at for
enkelte kan det kanskje bli
tilfellet. For andre styrkes
imidlertid stillingen på dagtid.
Det gjelder blant annet for hans
egen stasjon Nytt Liv Media. I
forhold til dagens situasjon vil
stasjonen trolig kunne få et økt

antall sendetimer i beste
sendetid.
Også andre kristne radioer
fortsetter med dagsendinger, får
vi opplyst flere steder i landet.
KSV

Håp via en ”Alltid-frekvens”?
Daglig
leder
i
Norsk
Lokalradioforbund,
Erik
Fagernes,
beklager
at
Kystradioen ikke har fått ny
konsesjon.
På spørsmål fra Radioforum om
hvilke tanker han gjør seg om at
Kystradioen ikke fikk ny
konsesjon, svarer han i en epost:
- Merkelig. Jeg føler dette er en
noe uklok beslutning i streben
etter
å
opprettholde
et
mangfold.
Hvordan vurderer du sjansene
for at en anke fra Kystradioen
vil ende med at radioen likevel
får konsesjon?

- Må kløkt til
- Det er å håpe at det kan
finnes/frigjøres en ”Alltidfrekvens” fra NRK i Bergen,
som kan frigjøres for å styrke
mangfoldet. Det ville være rart
om man ga noen plass i et
sendernett og deretter tok det fra
dem. Her må det kløkt til for å
finne en god løsning, skriver
Erik Fagernes i e-posten.
Han uttrykker videre generelt at
man ikke kan si seg fornøyd
med tildelingene når de
flinkeste straffes for at de er
flinke og heller ikke når store
medlemsstasjoner
med
kompetanse og ressurser, og
som har bidratt til å utvikle både
bransje og forbund, rett og slett
skyves av banen.
KSV
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P4 ønsker fra 1. februar 2008 å tilby leveranse
av riksnyheter til lokalradioene.
- Vi har den siste tiden fått en rekke henvendelser fra lokalradioer
som ønsker å videreformidle nyhetene fra P4. For å kunne
imøtekomme dette ønsker vi å gi et fast og ordnet nyhetstilbud til
interesserte stasjoner, sier sjefredaktør Kalle Lisberg.
P4s erfarne nyhetsredaksjon vil produsere egne bulletiner for
utsendelse til lokalradioene. Sendingene vil være på inntil 3 minutter
og vil bli laget med utgangspunkt i P4s omfattende
nyhetsproduksjon. I tillegg til hovedredaksjonen i Lillehammer har
P4 distriktskontor i Tromsø, Bergen, Kristiansand og Oslo. Et stort
nett av stringere og utenrikskorrespondenter bidrar også daglig til
nyhetsproduksjonen.
Nyhetene vil kunne sendes vederlagsfritt, men bulletinene vil bli
etterfulgt av en sendepliktig reklamebolk på 90 sekunder ( inntil 100
sek.).
Leveransen vil leveres i tide for utsending på hel-timer i følgende
tidsperioder:
Hverdager hver time fra kl. 07:00 til 24:00
Helg / helligdager hver time fra 09:00 til 24:00
Sendingene vil kunne hentes via ftp.
- Interesserte stasjoner må melde sin interesse på e-post
lokalradio@p4.no snarest, og senest innen 10 februar, sier Lisberg og
ber om at man oppgir stasjonsnavn, kontaktperson og
kontaktinformasjon e-posten.

SMH
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Kristent Radioforum med egne websider
På webadressen www.radioforum.no finner du nå Kristent
Radioforums egne websider.
Vi ønsker å være mer synlig, men vi ønsker også at sidene kan bli et
ressurssenter for forumets medlemmer. Vi har derfor lagt ut egne
websider. Her vil du finne generell informasjon om Kristent
Radioforum og hva vi steller med. Her vil du også finne adresser,
oversikt over medlemsradioer og en del ressurser og linker spesielt
rettet mot kristne lokalradioer. Medlemsbladet vårt kan du også laste
ned.
Vi vil også prøve å få lagt ut nyheter og annen aktuell informasjon
som kan være aktuellt for våre medlemmer.
Sidene vil utvikles videre og vi er avhengig synspunkter fra brukerne
av siden: Hva skal sidene inneholde, ressurser, linker, etc. Send
gjerne en e-post til webmaster om det er noe du vil ha inn eller få
endret på.
Ressurser for kristen lokalradio
Vi vil lage en oversikt over forskjellige ressurser på weben og vet du
om noen aktuelle programleverandører som ikke finnes på listen?
Send oss en link og informasjon så legger vi det ut.
Enkeltprogrammer, serier, etc. Alt er av interesse.
Ta kontakt med webmaster
Webmaster for Kristent Radioforum er Svein-Martin Holt, Radio
Filadelfia,
Drammen.
Ta
kontakt
på
e-post:
webmaster@radioforum.no.
SMH

Smånytt
Ny spalte
Vi ønsker fortsatt at du skal kunne tilby programmer/programserier
du tror andre kan ha glede av. Vi tar også imot annonser for kjøp/salg
av utstyr. Har du noe du gjerne vil ha med på markedsplassen?
Send en e-post til geiroy@start.no
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Skjer det noe hos deg?
Skjer det ting i din radio som andre bør få vite? Vi hører gjerne fra
deg, send en e-post til geiroy@start.no

Radioforum nr. 11 vedr. Kristen Radiokonferanse 2007
I forrige uttgave av Radioforum ble det referert til noen sitat fra Odd
Dubland sitt foredrag på radiokonferansen i Stavanger. Her ble
dessverre et av hans sitat referert feil, og det beklager vi herved.
Det ble skrevet at "Det er bedre at et kristent menneske er
menneskelig, enn at et menneske er kristelig” men dette var altså
feil! Det riktige sitatet er "Det er uendeleg stort når et menneske
blir ein kristen, men det er også stort når en kristen er eit sant
menneske."

Kristen Radiokonferanse 2009
Husk Kristen Radioforums konferanse på Bakketun Folkehøgskole
7.-9. august 2009. Mer oppdatering i neste nr.

”Sendenettet rundt”
Lokalradioforbundets landsmøte 2008
Norsk Lokalradioforbunds landsmøte ble avholdt i Bergen 11. –
13. april 2008.
Undertegnede var selv ikke tilstede på denne konferansen, derfior har
vi litt sparsomt med tekst her. Men det er i alle fall noen bilder fra
konferansen som vi har fått fra Hans-Henrik Årby og noe tekst som
bl.a. er klippet fra Kristent Radioforums egen nettside.
Norsk Lokalradioforbund avholdt altså landsmøte i Bergen 11.-13.
april. Flere medlemmer i Kristent Radioforum og styret var tilstede.
Det har vært interessante dager og mange spennende ting har vært
drøftet. Ny konsesjonsperiode og søknadsprosessen var et av de
temaer som de fleste snakket om.
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Paneldebatt med tema
"Mediemangfold". Fra v.:
stortingsrep.May-Helen
Molvær, Grimstad (Kr.f),
sjefred.i Kampanje Hans
Hjellemo, avtroppende
styreleder i NLR Bente
Klemetsdal,
stortingsrep.Olemic
Thommessen (H), professor
ved unirversitetet i Bergen
Helge Østby og statssekretær
Wegard Harsvik (Ap)
(foto H-H Årby)

Styret i Kristent
Radioforum.
Høyt over Bergens tak,
på Fløien, hvor vi
inntok en nydelig
middag, hadde vi flott
utsikt over byen.
. Fra venstre HansHenrik Årby, Nils –
Gunnar Haraldseid,
Arvid Lodden, Olaug
Husby, Kai-Steinar
Vangen, Åge Philip
Eriksen og SveinMartin Holt.

Vigleik Brekke, ansv. red. for Kystradioen
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Erik Fagernes daglig leder i NLR

Avgående
leder
i
Lokalradioforbundet,
Bente
Klemetsdal,
ønsker
Vigleik
Brekke velkommen som ny leder
av Lokalradioforbundet.
(foto H-H Årby)

Under NLR’s landsmøte i
Bergen, 11.-13. april, ble
mangeårig leder i Kristent
Radioforum, Vigleik Brekke fra
Kystradioen, valgt til forbundets
nye leder etter Bente Klemetsdal
fra SBS Radio.
Vigleik Brekke har lang fartstid i
lokalradiobransjen og har vært
med i Kystradioen i Bergen helt
siden 1988. Vigleik har også vært
sentral i Kristent Radioforum i
mange år, både som leder og
vanlig medlem.
Kristent Radioforum ønsker

Vigleik lykke til med vervet som
leder i Lokalradioforbundet
Andreas Reitan fra Nea Radio ble
gjenvalgt
som
nestleder.
Tidligere har det vært fem, men
første varamedlem har deltatt for
å
kunne
ivareta
alle
grupperingene i forbundet. De
nye fire styremedlemmene er
Tone Ryg fra Radio Nova i Oslo,
Rolf-Ivar Buerengen fra Radio
Moss/Edda Media, Geir Friberg
fra Jærradiogruppen og Tommy
Gaustad fra SBS Radio.

RESOLUSJONER FRA NLR’s LANDSMØTE I BERGEN:

NLR krever like vilkår
Landsmøtet
i
Norsk
lokalradioforbund aksepterer ikke
at
radiobransjens
utvikling
hindres, og krever at det skal bli
konkurransedyktige vilkår også
for lokalradio. Vi krever at

myndighetene
anerkjenner
lokalradio som en viktig del av
mediemangfoldet. Dette må ikke
bare komme til uttrykk gjennom
ord, men ved handling, Gjennom
mindre regulering og gi bransjen
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kontinuitet, og generelt bedre
rammevilkår.
Som samfunnsnyttige aktører i
distribusjon
av
nyheter,
informasjon og fri demokratisk
debatt, krever NLR at lokalradio
får tilnærmet samme økonomiske
rammevilkår som andre lokale
medier. Dagens ordning med
pressestøtte kun til aviser og den
lovpålagte
plikten
til
avgiftsbetaling for bruk av
musikk i lokalradio, er eksempler

på urettmessig konkurransevridning.
I en ellers gjennomregulert
bransje som i tillegg er
konsesjonsbetinget, burde det
være enkelt å kompensere for
disse åpenbare skjevheter. Det vil
i så fall sikre et tryggere
beredskapsnivå og bevare det
levende mangfoldet i fremtidens
lokale
mediehverdag.

Markedsplassen

Ingen bidrag denne gang! Har du noe så send en e-post til geiroy@start.no

Informasjon

Styret i Kristent Radioforum
Arvid Lodden (leder)
Nytt Liv Media
Hans-Henrik Årby (styremedlem) Kontakt Radio
Jan Ove Krutvik (styremedlem) Radio Sentrum
Kai-Steinar Vangen (bladansv.)
Gimra
Nils Gunnar Haraldseid (kasserer) Radio Øst
Olaug Husby (nestleder)
Budstikka Radio
Svein-Martin Holt (web/bladansv.) Radio Filadelfia
Åge Philip Eriksen (sekretær)
Radio 5

51823131 / 99610547 alodden@nyttlivmedia.no
33474436 / 97546566
hhaarby@start.no
73940015 / 91521410krutvik@radiosentrum.org
38145000 / 95059845
ksv@gimra.no
69294242 / 90691217
ngh@radioeast.nu
95244168
olhusby@online.no
45401515 post@radiofiladelfia.no
69227582 / 45637254
philip@pherma.no
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