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Høringsinnspill fra Acem Radio vedrørende forlengelse av FM 

 
 
 
ARGUMENTER FOR Å VIDEREFØRE DAGENS KONSESJON PÅ FM 
 
Regjeringen betoner støtte til frivillig arbeid 
Den sittende regjering har sterkt betonet at den vil støtte opp under frivillig arbeid. Det går 
klart mot en slik programerklæring å lukke ned FM-nettet fordi dette vil ramme en viktig 
kommunikasjonsmulighet for nettopp frivillig arbeid. I forhold til de begrensede 
omkostninger det er tale om, fremstår denne nedleggelse som et helt unødvendig brudd på den 
holdning Regjeringen har uttrykt til de frivillige organisasjoner. 
 
Økonomi 
Dagens FM løsninger er relativt rimelig i drift. Dersom FM stenges vil alternativet for de 
fleste være å gå over til DAB. Men en DAB løsning øker kostnadene vesentlig ifht til dagens 
FM løsning. Typisk mellom kr 6,000 – 12,000 pr måned. Disse pengene har ikke Acem. 
Konsekvensen for Acems del er derfor nedleggelse av Acem Radio etter 36 års 
radiovirksomhet dersom FM stenges. 
 
Mangfold 
Dersom FM stenges vil dette redusere mangfoldet i eteren. Fordi alternativet da vil være DAB 
som primært vil aktuelt for rene, mere kommersielle interesser som i liten grad ivaretar 
kulturelle hensyn og mangfold.  
Ofte vil ikke nisjeinnhold kunne ivaretas på samme måte av de nasjonale kringkasterne. 
Nisjeradioer som Acem Radio på FM understøtter også frivillig arbeid og organisering, som 
er viktige bærebjelker i et velfungerende demokrati. 
 
 
Foretrukket lytterplattform for lokalradio 
En undersøkelse av Kantar Media på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund viser at tre av fire 
bruker FM når de lytter til lokalradio. Denne muligheten faller bort dersom FM stenges. 
 
 
 
OM ACEM RADIO  
 
Acem Radio har hatt lokalradiokonsesjon siden 1982, og har sendt sammenhengende i hele 
denne perioden og gjør det fortsatt. I den siste konsesjonsperioden har vi hatt sendinger hver 
dag, året rundt på FM 101,1 med 14 sendetimer pr. uke i Oslo. 

 
Acem Radio er en kulturradio som alltid har lagt vekt på å gå i dybden ved å gi tid til 
refleksjon, ettertanke og diskusjon og å være et seriøst alternativ med fokus på psykologi, 
meditasjon og litteratur. Den samme ikke-kommersielle programprofil har vært opprettholdt 
gjennom vel 36 år. Acem Radio har aldri hatt reklame- og/eller andre kommersielle inntekter. 
Alle i Acem Radio jobber på ulønnet, idealistisk basis.  



 
Medarbeidere i Acem Radio har i alle disse årene også engasjert seg sterkt i arbeidet i 
lokalradiosamarbeid i Oslo (LOS) og har tidligere hatt et avgjørende ansvar for det avtaleverk 
som er bygget opp i forhold til Gramo og TONO, og som har bidratt til et annet rammeverk 
for nærradioene enn ellers i Norden. 
 
Vi er en av de få nærradioene i storbyene som har klart å ta vare på denne idealistiske og 
kulturelt engasjerte profilen gjennom så mange år. Acem Radio drives av Acem som er en 
frivillig idealistisk organisasjon med ikke-økonomiske formål.  
 
Vi trenger forlengelse av FM som kommunikasjonskanal! 
 
 
Oslo 22.mars 2019 
Geir Wærnes, redaktør i Acem Radio 
 


