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Lytt til Lytterne 

Vi er midt oppi en særdeles interessant mediedebatt der radio som mediekanal skal befeste 
sin posisjon i et landskap med mange endringer og mange meninger. 

Et sentralt spørsmål i denne debatten er hvorvidt våre forvaltningsorganer – ledet an ved 
Medietilsynet – lytter til publikum og de som faktisk definerer medielandskapet. Eller om de 
lytter mer til eier av NRK (staten) og de største kommersielle aktørene  (som har sine 
interesser å ivareta) med sine relasjoner til Medietilsynet. 

Vi er medeiere i en av de mindre radioselskapene i Norge – som forvalter de lokale 
radiolytternes interesser og behov. Vårt formål er å formidle godt radioinnhold til lokale 
radio lyttere slik at de opplever radio som en god mediekanal for underholdning. Enten de er 
på veien i bilen, eller befinner seg i en bestemt lokasjon – på jobb, hytta eller hjemme. 

Nå har Stortingets fagorgan – Familie og Kulturkomiteen – fanget opp den stadig voksende 
frustrasjonen over at Norge som eneste land i verden gar gått til det ekstreme skritt å avvikle 
FM radio på nasjonal basis. Det betyr i praksis at de 10-12 millioner FM radioene spredt 
rundt i Norge har gått ut på dato – over natten. Redningsplanken er de lokale 
radiostasjonene som fremdeles har lisens til å sende på FM frekvenser. Fram til 2022. 

Fordi det er 10-12 millioner FM radioer der ute – med et stort FM basert radiopublikum – er 
deres anbefaling til Stortinget å forlenge FM lisensen til disse lokale radiostasjonene fram til 
2031. Slik at radiopublikumet blir hørt, og en overgang til det digitale audio landskapet blir 
gjennomført på lytternes premisser, og ikke NRK eller andre dominerende aktører med sine 
særskilte interesser. 

Så skal Medietilsynet mene noe om dette. Dere har nå henvendt dere til oss som lokale 
radiostasjoner, etter ekte demokratiske prinsipper, for å høre hva vi mener om denne saken. 
Og som man roper i skogen får man svar. Vi kommer selvsagt – nok engang – til å mene at 
det vil være meningsløst (og «galskap») av Stortinget – folkets tillitsvalgte – å stenge de 
lokale FM lisensene fra 2022. 

Vi håper – og forventer – at Medietilsynet tar sitt mandat på alvor som folkets 
forvaltningsorgan for å sikre optimal medieutvikling og kanaltibud – og virkelig LYTTER til 
Stortingets Familie og Kulturkomite, de lokale radiostasjonene og våre nasjonale radio 
lyttere – og lar det være hevet over enhver tvil at: 

FM LISENSENE TIL DE LOKALE RADIOSTASJONEN MÅ FORLENGES FRAM TIL 2031. 

Pål Roppen 
Styreleder i Radio Metro AS 


