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Innspill til FM-utgreiing – Studentradioen i Bergen
Studentradioen i Bergen ønsker at lokalradio skal få fortsette på FM etter 2021. Vi opplever
det som viktig både for egen kanal og for lokalradiobransjen generelt at det åpnes for
forlenging av FM-konsesjoner, og finner ingen vektige argumenter mot dette.
Studentradioen i Bergen startet i 1982 og er byens eldste lokalradio. Kanalen drives av om lag
160 frivillige medarbeidere og har 3 honorerte verv fordelt på 1,9 årsverk. Vi sender i dag 24
timer i døgnet på FM i Bergen sentrum fra egen FM-sender og på DAB i lokalradioblokkas
region 19 Nordhordland og region 20 Hardanger. Vi sender også på nett via egen hjemmeside
og publiserer podkaster. Vi har et uttalt formål om å være et alternativ til andre lokalradioer i
Bergen og de riksdekkende mediene, både i form av programmer, journalistisk innhold og
musikk. Vi driver bevisst opplæring i journalistikk og lydbruk, og har spesielt ansvar for å
dekke studenter og studentaktiviteter.
For Studentradioen selv er det viktig å få lov til å fortsette på FM i Bergen. Vi eier selv FMsenderen og tilhørende utstyr for å dekke Bergen sentrum og har tilnærmet ingen kostnader
knyttet direkte til dette i dag. Dette er med andre ord den plattformen vi er sikret å kunne
sende radio til Bergens studenter på uavhengig av egen økonomi og andre aktører i
mediebransjen.
Fra 5. februar 2019 sender vi på DAB i Nordhordland og Hardanger gjennom leie av DABkanal hos A-Media AS/Radio Haugaland. Dette er en avtale vi er fornøyd med, men det er
likevel flere momenter som gjør at vi ikke ønsker å lene oss på DAB alene. Samtidig som vi
arbeidet med å komme på DAB høsten 2018 besluttet P4 å legge ned P5 Bergen, noe som
førte til endring av anleggskonsesjonær. A-Media AS kom heldigvis inn og tilbød bedre
vilkår, men usikkerheten her er et tydelig tegn på at situasjonen for lokalradio på DAB ikke
har landet helt. Det økonomiske ansvaret som ligger hos anleggskonsesjonærene, som har
mindre økonomiske muskler enn de store nasjonale aktørene, gjør fortsatt at det er noe
langsiktig usikkerhet knyttet til sending på DAB for oss innholdskonsesjonærer.
DAB-leie ligger også på nærmere 100 000 kr årlig for oss og utgjør over 10 prosent av
budsjettet vårt. Under forrige anleggskonsesjonær i Nordhordland var leieprisene 50 %
høyere. Det er derfor en reell risiko for at vi må slutte å sende på DAB dersom den
økonomiske støtten vi som studentradio driver på skulle bli redusert i fremtiden. En økning i
leiepriser på DAB vil ha samme potensielle effekt. Denne risikoen er ikke der på samme måte
på FM da vi eier egen sender. Vi vil fortsatt være tilgjengelig i radioene til Bergens studenter
på FM uavhengig av egen og anleggskonsesjonærens situasjon, da de fleste DAB-radioer også
har FM integrert. Dette er ikke like sikkert på DAB.
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Studentradioen i Bergen er også positive til at lokalradio skal fortsette på FM med tanke på
lokalradioene i Norge som helhet. Vi har stort utbytte av at lokalradioene står sterkt, kan
jobbe for felles løsninger og utveksle kunnskap både generelt og i konkrete saker. Mange
lokalradioer er i en helt annen situasjonen enn oss med tanke på geografisk sendeområde og
lytterbase, og er dermed enda mer avhengige av å fortsette på FM. Studentradioen i Bergen er
også medlemmer av Norsk lokalradioforbund og støtter deres argumentasjon om at lokalradio
bør få fortsette på FM. Et velfungerende lokalradiomangfold er viktig for Studentradioen i
Bergen.
Totalt sett er det derfor viktig for Studentradioen i Bergen at vi og resten av lokalradioene i
Norge får fortsette på FM etter 2021. FM er den økonomisk sikreste måten for oss å
opprettholde radiosendinger, oppfylle formålet vårt om å lage radio for studenter som er et
alternativ til de riksdekkende kanalene og drive opplæring innen radio og journalistikk.
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