- Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
Lokalradioens venner (LRV) har Nisjekonsesjon for lokalradio på FM i område 17-05 Rana og er eneste
rene lokalradiotilbud i Rana kommune.
LokalRadioens venner er en idealistisk og non-profitt forening som har til formål å være aktør i
lokalradiovirksomheten i Rana ved å skape interesse for radio på faglig og kulturelt grunnlag, og utveksle
erfaringer relatert til lokalradio.
LRV produserer lokalradioen Radio Rana og er tuftet på lave kostnader og i hovedsak frivillig virksomhet
der ingen er lønnet. I dag har foreningen omlag 20 frivillige aktive medarbeidere.
LRV som forening og lokalradio har økonomi som balanserer med en enkel og billig radioproduksjon for
FM. LRV har i dag nedbetalt utstyr for lydproduksjon og sendeutstyr og har økonomiske skuldre nok til å
dekke de påløpende kostnadene som kommer for ukentlig 130 sendetimer. Investering for
kvalitetsheving på sender og antenner står for tur.
Pr. i dag ser ikke LRV muligheten økonomisk for å kunne etablere seg i DAB-nettet. Anleggs- og
driftskostnadene blir for høye.
LRV har et sterkt ønske grunnet økonomi, å fortsette og sende radio via luft på FM-bandet i Rana også
etter 2021.

- Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
LRV ønsker forutsigbarhet da med forlengelse av konsesjon for radio på FM, i første omgang 10 år fram
til 2032.

- På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
Radio Rana er en lokalradio med blandet innhold der musikkprosenten er ca 45. Dette er som vi forstår i
nærheten av samme musikkprosent NRK opererer med.
Radio Rana overfører gjennom året alle kommunens kommunestyremøter og enkelte debatter av
politisk art. Radio Rana har over mange år også satset på overføringer ved større idrettsarrangement i
distriktet. Radio Ranas medarbeidere har fokus på lokal redaksjonelt stoff. Stoff fra bl.a. næring, kultur
og av lokalhistorisk art. Det må nevnes at Radio Rana presenterer turistrelatert stoff som innputt i
sommermånedene.
NRK og Norsk Lokalradioforbund har fremforhandlet avtale om å benytte lokalradioene for å komme ut
med krisekommunikasjon. Radio Rana er i denne settingen en av beredskapsradioene. Også kommunen
og politiet har brukt og vil bruke lokalradioen som informasjonskanal ved større kriser som måtte oppstå
lokalt.
LRV ser at den sterke utviklingen av DAB som nasjonale formidlingen av radio via luft vil fortsette og bli
sterkere. Dette vil gradvis over år vil fortrenge FM-radioen som lydformidler når DAB etter hvert i større
grad blir integrert i samfunnet. Vi registrerer likevel at mange ennå holder på sine FM-radioer. Vi
registrerer også at bilparken i Norge, den med de gode gamle FM-radioene ennå vil leve lenge. Et annet
moment er bilturister, - utenlandske bilturister på norske veier uten DAB, som gjerne kunne ønsket seg
velkommen med lyd i radioen. Disse tilbyes i alle fall et lokalt radiotilbud på FM.
LRV ønsker at Radio Rana fortsatt skal høres på FM der vi vet at den lokale radioen fortsatt er
interessant for mange og er en tilbyder av mangfold, underholdende og kulturelt innhold. Vi er absolutt
et bidrag som brekker det kommersielle radiobildet og bidrar sterk til mangfold.
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