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Innspill til FM-utredning

Til Medietilsynet
Vi er veldig glad for å få si noe om hva Radio Øst tenker om situasjonen fremover når det gjelder FM.
I dag sender vi på både FM, DAB og web. Det at vi kan være parallelt på 3 plattformer samtidig er en
stor fordel selvfølgelig, og vi håper at vi kan fortsette med dette fremover.
Vi har den største kostnaden med DAB. FM senderen eier vi selv og har lite driftskostnader på denne,
i motsetning til driftskostnadene på DAB som er på kr 12.500,- pr mnd inkl. mva.
I tillegg er vår erfaring at mange av lytterne våre fortsatt lytter på FM. Beviset på det har vi de gangen
vi av en eller annen grunn skulle falle ut av FM, da ringer telefonen i ett. Hva som er grunnen til at
ikke alle har kjøpt seg en DAB radio, eller ikke bruker den, men heller bruker FM radioen, er ikke godt
å vite. Men vårt inntrykk er at det er en del som VIL bruke FM radioen selv om de også har en DAB
radio i huset. Hvor mange som ikke har satt inn DAB i bilen vet dere antakelig bedre enn oss, men vi
vet at mange lytter til oss på FM i bilen her i Østfold. Og har du bare FM radio i bilen så er det ikke så
rart at de lytter til de få kanalene som er på FM😊
Det vil være en stor styrke for Radio Øst om vi fikk fortsette på FM i mange år fremover. Lyttertallene
våre vil helt sikkert bli betraktelig lavere hvis vi måtte ut av FM. Vi håper at vi i hvert fall kan fortsette
i 10 år til! Så vil situasjonen kanskje bli mer avklart i forhold til hvor mange som flytter over på
internett-radio i stedet for både DAB og FM.
Når det gjelder vilkårene for å få fortsette på FM så er jo vi så «heldig» at vi ikke ligger i en storby og
på den måten har kunnet fortsette, men jeg synes det er litt rart at de som hadde FM kanaler i og
rundt de store byene måtte ut. Foruten det trenger vi så gode vilkår som mulig fordi lokalradioene
har en kjempe viktig oppgave i lokalsamfunn rundt om i Norge. Jeg vet ikke hvor mange gange i uka
jeg snakker med lyttere som sier at Radio Øst betyr enormt mye for dem. Her får de lokale nyheter,
intervjuer med folk i nærmiljø, høre lokale artister, og være med på konkurranse program med
frivillige fra Østfold.
Men dere må få gjort noe med TONO! Hvorfor i alle dager skal vi betale TONO avgift for både FM og
DAB når sendingene går helt parallelt?? Tror det er veldig få som har på FM og DAB radioene
samtidig og hører oss i stereo. Dessuten føler jeg meg ganske sikker på at mange av de artistene vi
spiller, bl.a. mange kristne, ikke får noen uttelling for det.
Lykke til med utredningen! 😊
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