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Innspill på om lokalradio skal fortsette på FM 
  
Det henvises til Medietilsynets ønske om innspill knyttet til lokalradio og sendinger på FM 
publisert på tilsynets nettside 28. februar d.å. 
 
NRK mener på generelt grunnlag at digitaliseringen av radio og TV er bra for publikum og 
har gitt NRK en langt bedre mulighet til å løse samfunnsoppdraget ved at hele landet har 
fått ett mer mangfoldig tilbud.  
  
Store deler av radiobransjen, inkludert NRK og de kommersielle kanalene, har investert og 
satset på bakgrunn av at slukkeprosessen fullføres som planlagt. Dersom intensjonen bak 
digitaliseringen ikke følges opp vil dette være en endring av de forutsetningene og 
premissene aktørene la til grunn for overgangen, noe som igjen kan skape problemer med å 
opprettholde og utvikle det mangfoldige tilbudet som nå er etablert på DAB. 
  
NRK har et særskilt beredskapsansvar ved at vi blant annet skal bringe meldinger fra 
statsmyndighet i en krisesituasjon. Skal dette være effektivt forutsetter det at hele 
befolkningen har tilgang til en DAB-radio og tar i bruk denne plattformen på bred basis. 
Dersom digitaliseringen av radio ikke fullføres vil evnen til å nå store deler av befolkningen 
kunne svekkes. Dette har KUD selv påpekt som en mulig utfordring i lokalradiomeldingen 
fra 2015. 
  
NRK forutsetter at Stortingets intensjon og vedtak fra 2011 fortsatt følges videre – samtidig 
har vi forståelse for at det kan være krevende for deler av lokalradio å gjennomføre 
digitaliseringen. En mulig løsning som forener disse hensynene kan derfor være å la 
lokalradio utenfor de 4 største byene få mulighet til å få noe forlenget konsesjon, men at en 
forutsetning for forlenget konsesjon skal være en forpliktende satsing på å digitalisere sin 
distribusjon i løpet av konsesjonsperioden. 
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