INNSPILL TIL FM-UTGREIIING
Vi viser til Medietilsynets ønske om å få innspill fra FM-konsesjonærer ang. forlengelse av
FM-konsesjoner etter 2021.
Om HedmarksRadioene AS
HedmarksRadioene AS ble etablert i 2010 som Radiodrift AS, og eies 100 prosent av daglig
leder. Selskapet ble etablert som følge av at avisa Østlendingen ville avvikle
radiovirksomheten, og det var ønskelig å overdra konsesjonene til daværende redaktør og
daglig leder i avisens radiostasjon.
Det startet som SolørRadioen, ElverumsRadioen og TrysilRadioen. Siden har grupperingen
blitt utvidet til også å omfatte ØsterdalsRadioen, HamarRadioen, GudbrandsdalsRadioen,
HamarRadioen HITS, SolørRadioen PLUSS og Jul i Innlandet. Selskapet eier 50 prosent av
Solør Media AS som driver nettavisen iSolør.no, og 30 prosent av Radio Kongsvinger AS.
Kanalene har en tydelig lokal redaksjonell profil. De redaksjonelt ansatte jobber utelukkende
med å lage reportasjer, intervjuer og annet lokalt innhold til kanalene. Innhold som har felles
interesse sendes på alle kanaler, mens superlokale intervjuer sendes kun på den aktuelle
radiostasjonen. En tydelig lokal profil har resultert i svært gode lyttertall de siste årene.
Allerede før nasjonal FM-slukking var lyttertallene svært gode, og vi vil her trekke frem
SolørRadioen som allerede da hadde omlag like mange lyttere som NRK P1 i sitt nedslagsfelt.
HedmarksRadioene AS var den første lokalradioaktøren utenfor Oslo som etablerte sendinger
på DAB, i november 2013. Nettet ble utbygget med tre sendere i prøveperioden for region 4. I
inneværende konsesjonsperiode har selskapet konsesjon i region 4, 5 og 6. Totalt ni sendere er
satt i drift p.t. I tillegg drives et FM-nett med totalt 22 sendere i Hedmark og Oppland.
Dekningen er fortsatt vesentlig bedre på FM enn DAB i våre områder.
Dekning DAB 2019:

Dekning FM 2019:

Selskapet har hovedkontor på Flisa, og avdelingskontorer i Elverum, Hamar og på Vinstra.
Åtte er ansatt i redaksjonen, tre i salgsavdelingen og i tillegg har vi én lærling i kontor- og
administrasjonsfaget. I 2018 omsatte selskapet for 10,5 millioner kroner, og leverte et
underskudd på omlag 100.000 kroner.
Selskapets to viktigste inntektskilder er reklame og radiobingo. I 2018 ble det omsatt
bingoblokker for 5,3 millioner kroner. Det kommersielle grunnlaget for drift er ikke stort nok
i områdene vi driver, og inntekter fra radiobingoen er svært viktig for å kunne levere et godt
redaksjonelt produkt i Hedmark og Oppland.
Dyr- og ressurskrevende erfaring med DAB
Ettersom HedmarksRadioene AS startet utbyggingen av DAB før tilskuddsordningen omfattet
investeringstilskudd til utbygging ble kostnaden båret av selskapet selv de første årene. Vi
nedbetaler fortsatt lån på denne investeringen. I tillegg har det vært en bratt læringskurve, og
DAB-teknologien er svært krevende for å få til stabile sendinger. Fortsatt sliter vi med utfall
på grunn av synkroniserings- og sambandsproblemer. Det har altså gått seks år siden den
første senderen ble satt i drift, og fortsatt er ikke systemet stabilt nok til at vi kan støtte oss på
det 100 prosent. Særlig uheldig er det i forbindelse med avvikling av radiobingo. Utfall av
sendingene gjør at spillerne mister tall som blir lest opp. Konsekvens kan være at lytterne
slutter å spille, og at selskapet gjennom det mister omsetning som brukes til å produsere et
godt redaksjonelt produkt på dagtid. Selvsagt er utfall også uheldige for lyttertall og
annonsører.
Tilskuddsordningen som støtter aktørers investering i DAB-utbygging er god, men dessverre
er det ingen ordning som støtter driften av DAB-nettene. I tillegg må aktørene ut med minst
en egenandel på 20 prosent. Dette har påført aktørene store ekstrakostnader sammenlignet
med tiden da det kun var FM-nettet som skulle driftes. For HedmarksRadioene sin del anslår
vi at dersom DAB ikke var utbygd i våre regioner ville vi hatt økonomi til å ansette to
personer til i redaksjonen. Det er her tatt utgangspunkt i lønnsnivået i vår region.
FM finansierer DAB
For 2019 anslår vi at drift- og avskrivingskostnader av DAB-nettet beløper seg til omlag
600.000 kroner. For å klare å bære denne kostnaden i 2019, og i årene som kommer, er vi helt
avhengig av inntekter som skapes gjennom FM-nettet. Det er her vi har hovedandelen av våre
lyttere som gjør det mulig å selge reklame, og det er dette nettet som fungerer stabilt nok til å
avvikle radiobingo. De siste årene har vi opplevd en vekst i salget av radioreklame i våre
områder. Dette har likevel ikke vært nok til at selskapet klarte å levere et overskudd i 2018.
Én av grunnene til det er driftskostnadene med DAB. For å få nedbetalt gjeld og oppnå
stabilitet på DAB-sendingene er vi helt avhengig av reklameinntekter minst på samme nivå
som i dag. Uten lytterantallet på FM vil vi ikke klare dette.
FM-nettet til HedmarksRadioene AS er ferdig nedbetalt, og telelosjikostnadene er svært lave.
Mange sendere står innplassert på private punkter uten kostnader knyttet til telelosji, og
grunneier bærer i flere tilfeller også kostnader med strøm. For DAB sin del koster ett

sendepunkt gjerne 6.000 til 7.000 kroner i måneden å holde i drift. Vinterens høye strømpriser
har gjort det enda dyrere å drive nettet.
Her kan en altså konkludere med at lyttergrunnlaget på et ferdig nedbetalt FM-nett finansierer
utbygging og drift av et DAB-nett som ennå ikke er stabilt nok for vår drift.
DAB-kanalene leverer underskudd
Som følge av at HedmarksRadioene AS driver DAB-nettet selv i region 4, 5 og 6 har vi valgt
å etablere tre rene DAB-kanaler. Dette er SolørRadioen PLUSS, HamarRadioen HITS og Jul i
Innlandet. Ingen av kanalene har egne lyttermålinger da dette er svært kostbart. Inntrykket er
imidlertid at SolørRadioen PLUSS har en del lytting, mens HamarRadioen HITS har svært få
lyttere. Jul i Innlandet er på lufta med julemusikk to måneder i året, og vi har heller ikke her
fått noe inntrykk av at lyttingen er stor.
Da regnskapet for 2018 brytes ned til de ulike kanalene er det de rene DAB-kanalene som står
for mye av underskuddet. Regnskapene viser oppsummert følgende:
FM/DAB
TrysilRadioen
451.763,ElverumsRadioen
-245.539,SolørRadioen
338.217,HamarRadioen
155.946,ØsterdalsRadioen
512.939,GudbrandsdalsRadioen
-662.879,DAB
SolørRadioen PLUSS
-334.132,HamarRadioen HITS
-263.703,Jul i Innlandet
-38.564,- (to mnd drift 2018)
Vi viser her til årsmeldinger sendt Medietilsynet for mer utdypende detaljer rundt
regnskapene til de ulike radiokanalene.
GudbrandsdalsRadioen var nyoppstartet i 2018 og leverte av den grunn et betydelig
underskudd. De rene DAB-kanalene leverer samlet et underskudd på 636.399,-. Det er svært
utfordrende å få god økonomi i de rene DAB-kanalene. Flere rene DAB-kanaler i Norge har
meldt oppbud på grunn av sviktende inntekter. Hos oss er det inntektene fra FM-kanalene som
gjør det mulig å drive de rene DAB-kanalene med tap.

Radiokanalene til HedmarksRadioene AS i Hedmark og Oppland

Grunnlaget for drift forsvinner uten FM
Dersom lokalradio må avvikle sine sendinger på FM etter 2021 betyr det at lyttertallene vil gå
drastisk nedover, og at reklameinntekter vil forsvinne. Driftskostnadene er omtrent de samme
fordi FM-nettet er ferdig nedbetalt og svært prisgunstig å drifte.
Et annet moment er de store kostnadene knyttet til å demontere FM-utstyr som ikke lenger
skal brukes. Det er vanskelig å kalkulere pris på slik nedmontering, men særlig antennene
som henger hos Telenor og Norkring vil være dyre å demontere på grunn av behov for
spesialkompetanse innen masteklatring. Nedmontering av alt senderutstyr vil trolig koste
minst en halv million kroner. Dette er en kostnad selskapet ikke klarer å bære med den svake
økonomien i dag.
Om inntektene synker vil det i første omgang bety at HedmarksRadioene AS må redusere
staben. Med det vil radiostasjonene i grupperingen havne i en ond spiral hvor innholdet blir
mindre, lyttertallene vil synke ytterligere og reklameinntektene det samme. Trolig vil
selskapet gå mot en styrt avvikling eller konkurs i løpet av få år.
Det eneste som kan sikre fortsatt lokalradiodrift hos oss i Hedmark og Oppland er en
forlengelse av FM-konsesjonsperioden. Det vil være naturlig at denne forlengelsen er identisk
med konsesjonsperioden på DAB. I tidsrommet frem til 2031 vil det trolig skje en enorm
utvikling både i bil og på mobile plattformer. Kanskje er det Internett som er rett
distribusjonsplattform for alle aktører fra 2032? For å sikre drift frem til dette eller en evt. ny
konsesjonsperiode må inntektene sikres gjennom sendinger på FM-båndet. Konsesjonen bør
forlenges med samme vilkår som i dag.
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