Innspill på om lokalradio skal fortsette på FM etter 2021
Konsesjonsnavn: Radio Midtfylket AS
Radiostasjonsnavn: Radio Modum AS

- Bør lokalradio få lov til å fortsette på FM etter 2021?

Ja, de lokalradioene som ønsker å sende på FM etter 2021 bør få lov til det, uansett om lokalradioene er stasjonert i en by eller på landet. Her bør alle som ønsker å ha FM som sendeplattform behandles likt. Det bør også åpnes opp for nye konsesjonærer som ønsker å lage radio i storbyene. For
oss og andre som driver små lokalradioer er det ikke mulig å sette av penger til utbygging av DAB+
selv om Medietilsynet deler ut midler. Midlene dekker bare en liten del av det det vil koste. I dag
har vi konsesjon for Modum, Sigdal og Krødsherad (Midt-Buskerud). Radio Modum sitt DAB-område er Midt-Buskerud og hele Hallingdal. Hadde vi måttet bygd ut nettet ville det kostet oss flere
millioner kroner. Dersom DAB blir innført med tvang for lokalradioene vil det føre til nedleggelse
fordi det er trang økonomi for lokalradioene. Radio Modum ville heller ikke klart utbyggingen med
sin økonomi. Det er i dag 30 riksdekkende radiokanaler på DAB+. Da vil en lokalradioen innenfor
et konsesjonsområde ha et veldig dårlig utgangspunkt for å klare seg mot alle de andre.
Radio Modum har en ansatt. Det er redaktøren. I tillegg er det litt i underkant av 20 frivillige medarbeidere. Lokalradioer bidrar til at pensjonister og andre kan gjøre en meningsfull jobb for lytterne
og er uvurderlig arbeidskraft for radioen vår.
Radio Modum er et godt alternativ til kommersiell radio når det kommer til musikkprofil. Vi spiller
musikk som kun de små lokalradioene spiller når det kommer variasjon. Kan nevne gammeldans,
danseband, country, viser, pop, rock, disco og blues.
Radio Modum sine viktigste inntektskilder er bingo, reklame og frivillig lytterstøtte, der vi leverer
giroer til alle husstandene i distriktet vårt.

- Hvor lenge bør lokalradio eventuelt få lov til å fortsette på FM?

Alle bør få muligheten til å sende så lenge de ønsker, altså tidsubegrenset.

- På hvilke vilkår bør lokalradio eventuelt få lov til å fortsette på FM?
Lokalradioene skal opprettholde god dekning i sitt konsesjonsområde. Siden mange lokalradioer er
beredskapsradioer, så skal man også nå ut til de som kun har FM-radio i bilen, og de er mange. Lokalradioene skal fortsatt styrke mediemangfoldet, og den lokale forankringen til sitt område ved
fortsatt å sende på FM.
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