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Innspill fra radiOrakel på Medietilsynets spørsmål
Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
Ja! Lokalradio bør få fortsette på FM.
DAB er vesentlig dyrere enn sendinger på FM. For radiOrakel og andre små aktører som allerede sliter
med å finne driftsmidler betyr en stengning av FM-båndet i praksis nedleggelse.
Å beholde lokalradioenes mulighet til å sende på FM vil styrke mediemangfoldet fordi:
•

Lokalradioer er viktige kanaler for stemmer som i liten eller ingen grad slipper til i de større
mediene. Lokalradio styrker demokratiet, både lokalt og nasjonalt.

•

Lokalradioer er viktige brukere og formidlere av norsk musikk. radiOrakel er en av svært få kanaler
som i tillegg har et stort utvalg av kvinnelige og skeive artister på spillelistene.

•

radiOrakel har i mer enn 35 år drevet utstrakt kursvirksomhet og vært ’leverandør’ av journalister
og programmedarbeidere både til NRK og andre nasjonale medier.

En stengning av FM-båndet vil tvertimot redusere antall lokalradioer og svekke mediemangfoldet
dramatisk, både lokalt og nasjonalt.
Å beholde lokalradioenes mulighet til å sende på FM vil ivareta ressurser fordi:
•

FM er rimelig i drift. Lokalradioene eier og drifter eget utstyr og sitter på mye kompetanse. FM er
en innarbeidet standard med et stort mangfold av produsenter og leverandører av teknisk utstyr.
DAB er i praksis en monopolsituasjon med få leverandører og produsenter.

•

Det finnes store mengder fungerende FM-utstyr som vil fungere i mange år fremover. Å stenge FMnettet delvis har allerede medført kassering av mye, det er ikke nødvendig å sløse mer.

Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
FM-båndet kan ikke benyttes til andre formål enn radio fordi hele frekvensområdet mellom 87,5 MHz og
108,0 MHz er reservert til FM-kringkasting gjennom internasjonale overenskomster.
Norge har som eneste land i verden avviklet nasjonale sendinger på FM-båndet og det er ingen ting som
tyder på at andre står i kø for å følge eksemplet.
radiOrakel mener derfor at lokalradio på FM bør få fortsette på lik linje med DAB, altså minst frem til
2031 og ideelt sett så lenge FM-båndet forblir reservert radio.

På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
Dagens vilkår bør videreføres, men med følgende endringer:
•

I dag er det bare lokalradioer for etniske og språklege minoritetsgrupper som kan søke driftstilskudd
hos Medietilsynet. Denne muligheten bør også lokalradioer med ideelle formål få.

•

Færre radiostasjoner på FM-båndet gjør det mulig å tillate sterkere signal. I dag er det i enkelte
dekningsområder lettere å få inn svensk radio enn lokalradio med konsesjon.

