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Uttalelse fra etnisk-språklige minoritetsradioer i Oslo og 

Foreningen for minoritetsradioer 

 

Forslag til endringer i forskrift til tilskudd til lokalkringkastingsformål 

Vi henviser til Medietilsynets brev den 19.11.2015, saksnr.: 15/217,  hvor det 

fremmes forslag om å redusere støtten til etnisk-språklig minoritetsradioer med 

halvparten av det som tidligere er bevilget. 

 

Det er blant annet fire minoritetsradioer i Oslo og en samiske radio i Kautokeino 

som mottar midler til drift fra tilskuddsordningen hos Medietilsynet: 

 Radio Latin-Amerika 

 Radio Inter FM 

 Radio TamilMurasam 

 Radio PAK 

 GLR 

Gjennom sitt flerspråklig opplysningsarbeid bidrar de etnisk-språklige 

minoritetsradioer både til å styrke kulturelle og språklige minoriteters forståelse av 

norsk språk og samfunnsliv, og til å løfte frem Oslos mangfold som en positiv 

ressurs. Minoritetsradioer  som drives på frivillig, idealistisk grunnlag har bred 

nedslagsfelt og stor anerkjennelse etter flere års innsats og engasjement for en åpen 

offentlig dialog. Minoritetsradioene er en betydelig bidragsyter for integrering i 

norsk kultur og samfunn.  

 



Helt siden myndighetene ønsket å prioritere utbyggingen av digitalradio, har de fire 

etnisk-språklige radioer vært samarbeidsvillige og imøtekommende overfor 

myndighetenes forslag om å gå over på DAB, også fordi det er bestemt at FM skal 

slukkes den 1.1.2017 

 

Etter eget initiativ og med egne midler opprettet de en egen 24/7  DAB kanal i Oslo 

som har vært i drift de to siste årene paralelt med deres FM sendinger.  

 

Til orientering koster det nærmere kr. 100.000.-  i året å leie en DAB kanal i Oslo i 

tillegg til øvrige driftsutgifter. Derfor hadde vi håpet på at også Oslo ville få en del 

av støtten til drift og utbygging av DAB-nettet som drives av frivillige. Det er svært 

skuffende at tilskuddet isteden planlegges redusert med 50 prosent.  

 

Som følge av Kulturdepartementes forslag om mindre tilskudd, har minoritesradioer 

lagt ned sine DAB sendinger for Oslo og Akershus fra den 1. januar 2016, fordi de 

rett og slett ikke har råd til å dekke kostnadene.  

 

Netto-resultatet er at det ikke er en eneste minoritetsradio i Norge som sender 

digitalt pr. idag. Det vil heller ikke være mulig for etnisk-språklige lokalradioer i 

Oslo å starte med digitale sendinger dersom deres søknad ikke blir tatt hensyn til på 

lik linje med andre lokalradioer som er nevnt i deres høring. 

GLR 
Guovdageainnu Lagasradio (GLR) en av to samiske lokalradioer i Norge. De har 

kun 9000 innbyggere totalt i konsesjonsområdet sitt, som er Kautokeino, Karasjok 

og Tana. De har marginalt inntektsgrunnlag allerede i dag. En halvering av støtten 

vil være svært negativt for deres mulighet for å overleve i fremtiden. 

I GLRs dekningsområde på FM i dag, ca 20 000 kvkm. vil det koste minst 5 

millioner kroner å bygge ut DAB nett. Det er derfor urealistisk at GLR vil starte med 

DAB-sendinger noen gang. 

 

Vi minner også på at Byrådet i Oslo, gjennom sin erklaring har vært bevist på et 

ønske om stor satsing når det gjelder kultur og frivillighet. Flere av de som nå er 

valgt som byråd kjenner til mioritetsradioens arbeid. De har vært gjester på våre 

radiokanaler, og har gjentatte ganger rost oss for det frivillige arbeidet vi legger ned.  

 



Vi hadde derfor ikke forventet at regjeringen gjorde det stikk motsatt av det lokale 

politikere anser som samfunnsnyttig. Vi minner også om Medietilsynets visjon: 

”Medietilsynet jobber for at alle skal ha tilgang til et variert fjernsyns- og radiotilbud 

og en brei flora av ulike aviser over hele landet”. 

Beslutningene og virkemidlene viker tydeligvis mot hensikten i dette tilfelle. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Radio Latin-Amerika ( sender på fire språk)     

Radio Inter FM (sender på syv språk) 

Radio Tamil Murasam (Sri Lanka)     

Radio PAK (sender på seks språk) 

GLR (sender på norsk og samisk)    
 
 


