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Innspill til FM-utredning  
 

Fra: Radio Latin-Amerika, Oslo 

 

Vi viser til kunngjøring i Medietilsynets webportal den 28. februar 2019. 

Radio Latin-Amerika sender daglig, 24/7, hele året. Vi sender på FM 105,8 til Oslo, samt 

nett- og mobilradio til hele landet. Programmenyen består av lokale nyheter, intervju, 

musikk, direkte sendinger, viktig informasjon til minoriteter og mye mer. Stasjonen er ideelt 

drevet med ca. 50 medarbeidere og er blant de eldste radioer i Oslo. Vi deler frekvens med 

den multikulturelle kanalen Radio Inter FM som låner vår sender daglig fra kl. 20:00 til 

23:00. 
 

Radio Latin-Amerika var den første lokalradio i Norge som fikk konsesjon til å sende på det 

nye DAB+ formatet.  

DAB+ Konsesjonen ble utstedt av Medietilsynet den 28. september 2010. Fra denne dagen 

sendte Radio Latin-Amerika samtidig over to platformer: 

FM 105,8 

24/7 over DAB+.  

DAB konsesjonen ble fornyet flere ganger. 
 

Vi delte i begynnelsen DAB sender med Studentradioen, Radio Nova. Senere inngikk vi en 

leieavtale om egen DAB-kanal med Digitalradio Norge A/S.  

I 2016 fikk de fire minoritetsradioer i Oslo Radio Latin-Amerika, Radio Inter FM, Radio Tamil 

Murasam og Radio PAK, konsesjon til å sende fra en felles DAB-kanal.  

Sendingene pågikk i nærmere ett år, men ble avviklet på grunn av minimal 

lytteroppslutning. Vi merket oss at vår målgruppe ikke anskaffet seg DAB-mottagere. I tillegg 

medførte DAB sendinger store kostnader for oss. På dette tidspunktet var 

tilskuddsordningen til digitale sendinger i Medietilsynet ikke opprettet. 

 

Innvandrere er tilhengere av FM radioen 

 

Våre lyttere er utenfor målgruppen til norske radiokanaler. Det betyr at interessen for å 

fortsatt benytte FM vil gjelde for vår målgruppe i flere år fremover, da den digitale 

teknologien som benyttes i Norge er ukjent for våre målgrupper i deres hjemland. Radio 

Latin Amerika har en målgruppe som vil forholde seg til FM-nettet i flere tiår fremover. 



 

FM lever videre i Oslo takket være nisjeradio 

Lokalradioer i Oslo reddet FM og Radio Latin-Amerika var den som først tok initiativet til å 

overta FM-senderanlegget på Brannfjell - etter avtale med Norkring og Telenor.  Vi fikk 

støtte fra nisjeradioene Kanal 7 og RadiOrakel som ønsket å forbli på FM-båndet og dannet 

senere selskapet Senderdrift Brannfjell A/S som drifter FM-anlegget i Oslo. Radio Riks ble 

senere medlem og er nå en del av FM-samarbeidet. 

Det er fire radiokanaler i Oslo som har konsesjon til å drive senderanlegget på sine 

respektive FM kanaler. 
 

FM 99,3, drives av RadiOrakel 

FM 101,1 drives av Radio Riks 

FM 107,7 drives av Radio Kanal 7 

FM 105,8 drives av Radio Latin-Amerika 

 

I tillegg til disse radioer, sender 10 andre lokalradioer sine sendinger fra ovennevnte 

kanaler. Eksempel FM 101,1 deles av Radio Riks og Acem Radio. FM 99,3 deles av RadiOrakel 

og Radio PAK. 
 

Vi ønsker å fortsette å sende på FM frem til 2031.  

Dersom det blir bestemt å avvikle FM i 2022, frykter vi at vi vil miste mesteparten av våre 

lyttere.  Vi regner ikke med at våre lyttere vil fælge oss over på DAB. Vi regner med at de 

heller vil høre på nettradio fra deres hjemland. 

 

Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021? 

Vi sier Ja. 
 

 

Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM? 

Vi sier til 2031. 
 

 

På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM? 

Vi mener at vilkårene må være minst samme omfang som dagens vilkår. 

 

Sammendrag av vår uttalelse 

 

 

• Lokalradioene er bærebjelker i mediemangfoldet Lokale medier, også lokalradioene, 

med sine avgrensede dekningsområder utgjør selve bærebjelken til 



mediemangfoldet i Norge. Aktørmangfold og stor eiermessig spredning tilfører 

medietilbudet bredde, variasjon og valgmuligheter som bidrar til å ivareta mangfold, 

samfunnsdebatt og ytringsadgang. 

 

•  Lokalradioene er en viktig stemme i lokaldemokratiet. Lokalradio har sin styrke i 

formidlingen av lokal informasjon, politikk, kultur og underholdning. Med lokalt 

innhold som sitt sterkeste våpen innehar lokalradioen i mange tilfeller rollen som 

meningsbærende opponent til lokalavisen. Enkelte steder utgjør lokalradioen den 

eneste stemmen i lokaldemokratiet. 

 

• Lokalradio bidrar til å opprettholde lokal mediekonkurranse Lokalradios 

tilstedeværelse bidrar til skjerpet konkurranse og en lokal mediearena der 

lokalavisenes monopolsituasjon utfordres i en kamp om mediebrukere og 

kommersielle inntekter. 

 

• Lokalradioene er viktige bidragsytere for å fremme norsk musikk og norske artister. 

Lokalradioer er viktige brukere og formidlere av norsk musikk. Etter at de nasjonale 

kanalene ikke lenger har konsesjonsforpliktelser med krav til norskandel, er 

lokalradioene kanskje den største eksponenten for å løfte frem norsk, regional og 

lokal musikk. 

 

• Lokalradio er en viktig lokal beredskapsressurs. 

 

• Lokalradio er radiobransjens viktigste rekrutteringskanal Lokalradio er kanskje 

viktigste rekrutteringskanal for journalister og programmedarbeidere til både NRK og 

andre nasjonale radiostasjoner. 

 

• Lokalradio tjener allmennhetens behov for informasjon, kultur og underholdning 

Lokalradio står for en vesentlig og allsidig produksjon, egenfabrikkerte nyheter og 

annet redaksjonelt innhold av lokal karakter. Lokalradioen fremmer lokal identitet og 

kultur, og er viktig som sosial aktør, samlingspunkt, utfordrer og folkeopplyser. 

 

• Lokalradio tilfører bredde i mediemangfoldet Mediemangfoldet berikes av 

nisjeradioer, slik som livssynsradioer, studentradioer og radio for særinteresser av 

ulike slag. Nisjeinnhold vil ofte ikke kunne ivaretas på samme måte av de nasjonale 

kringkasterne, og således blir betydningen for mediemangfoldet viktigere. 

Nisjeradioene understøtter også inkluderingsarbeid og frivillige organisasjoner, 

viktige bærebjelker i et velfungerende demokrati. 

 

 

 

 



 

Radio Latin-Amerika og Radio Inter FM ønsker å beholde FM som distribusjonsplattform 

 

• Lokalradio eier og drifter egen infrastruktur på FM Lokalradio har finansiert, eier og 

drifter sine FM-sendere selv. Lokalradios distribusjon over FM medfører ingen 

kostnad for det offentlige. Lokalradio har over tid investert betydelige økonomiske 

midler i infrastruktur. Investeringer som blir verdiløse om FM-nettet slukkes. 

 

• FM-distribusjonen er rimelig i drift De fleste FM-anlegg for lokalradio har lav 

driftskostnad. I praksis utgjøres driftskostnadene av strømutgifter og eventuell 

innplasseringsleie hos eksterne stasjonseiere, i tilfeller der lokalradio ikke eier 

sendepunkter selv. 

 

• Lokalradioene vil ikke kunne bære kostnadene til fjerning av FM-nett Lokalradioene 

vil selv være ansvarlige for å nedmontere og fjerne FM-utstyr og antenner på sine 

sendestasjoner. Rivning og destruering av utstyr vil utgjøre en betydelig kostnad for 

bransjen, med leie av teknisk personell, mastemontører og kostnader til 

miljøsanering.  

 

• Det finnes lett tilgjengelig teknisk kompetanse FM er teknisk sett et mye enklere 

radiosystem sammenlignet med DAB. Det finnes mye teknisk FM-kompetanse i 

bransjen. De fleste lokalradioer har dedikert personell som er i stand til å drifte, 

feilrette og vedlikeholde egne FM-nett. Det samme er ikke tilfellet for DAB. 

 

• Mangfoldig utvalg og fordelaktige priser på teknisk utstyr FM er radiostandarden 

over store deler av verden. Dermed finnes et mangfoldig utvalg av produsenter og 

leverandører av teknisk utstyr. Økt etterspørsel medfører stort produktutvalg og 

prisgunstige alternativer. 

 

• FM finnes fortsatt i alle mottakere Stort sett alle DAB-radioer som selges i dag har 

integrert FM-radio. Det finnes også mange gjenværende FM-radioer i den norske 

bilparken og i norske hjem. Dette er også viktig i beredskapssammenheng. 

 

• FM er den foretrukne lytteplattformen for lokalradio Tre av fire bruker FM når de 

lytter til lokalradio, også for aktørene som har sendt lengst på DAB. FM er derfor den 

overlegent viktigste lytteplattformen. Det viser en undersøkelse gjennomført av 

Kantar Media på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund. 

 

• Det nasjonale digitale skiftet er ikke i fare De nasjonale kanalene har fullført sin 

overgang fra FM til DAB, og usikkerheten knyttet til om lokalradio ville kunne 

forsinke denne er fjernet. Lyttertallene for de nasjonale aktørene er på tilsvarende 



nivåer som før den nasjonale FM-slukkingen. 

 

• En FM-slukking vil kunne velte utbyggingene i Lokalradioblokka Lokalradioenes felles 

DAB-anlegg i Lokalradioblokka er avhengig av et visst tilfang av leietakere med sunn 

økonomi. Settes lokalradioøkonomien på FM i fare vil dette kunne gjøre at aktører 

forsvinner, og gi ringvirkninger også for de digitale sendernettene. 

 

• FM-båndet kan uansett ikke benyttes til annet enn radio Bruken av hele FM båndet 

mellom 87,5 MHz og 108 MHz er reservert til FM-kringkasting gjennom 

internasjonale overenskomster. Ettersom de aller fleste land som har sluttet seg til 

disse avtalene ikke har planer om å slukke FM i nær framtid, vil disse frekvensene 

fortsatt være bundet opp internasjonalt i mange år framover. 

 

Utover dette har ikke Radio Latin-Amerika ytterligere kommentarer i denne sak. 

 

 

Oslo, den 22. mars 2019 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hans Dahle 

daglig leder 

 

Vedlegg: Presentasjon av Radio Latin-Amerika 
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