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Kulturdepartementet. 
 
Høringsuttalelse fra Radio Kristiansund: 
 
Viser til departementets høringsnotat av 28.oktober. Radio Kristiansund AS er høringsinnstans og er 
bedt om å avgi uttalelse til Kulturdepartementets høringsbrev av 28. oktober 2014. 
 
Radio Kristiansund har vært på luften siden 1985. Vi dekker hele Nordmøre. Dette gir store 
utfordringer sendemessig. Vi har pr i dag 5 sendepunkter som er plassert på alt fra høye fjelltopper til 
meget værhardt kystlandskap. Topografien gjør at området er kostnadskrevende å dekke. Skal vi or 
eksempel på vår sender på Reinsfjell vinterstid må vi leie snowcat, en person fra Telenor samt egen 
tekniker. Bare å skifte en sikring koster over 30 000 ved en slik operasjon. Værforhold gjør at utstyr 
er svært skadeutsatt. Trange dype daler gjør også at vi må ha så mange master. Vi har alltid jobbet 
hardt for å levere god redaksjonell dekning med lokal forankring. Vi har ved en rekke anledninger 
blitt benyttet til beredskap av offentlige innstanser. Vår lokalkunnskap og lokale tilstedeværelse er 
uvurderlig i nødsituasjoner. Vi har blitt brukt til alt fra evakuering ved brann og eksplosjonsfare til 
beredskap ved naturkatastrofer. Vårt personale er utdannet og trent til slike situasjoner. Flere av oss 
er sikkerhetsklarert. 
 
Teknologiske plattformer. 
 
Radio Kristiansunds oppfatning er at det er feil å redusere FM-nettets betydning og legge ned noe 
som fungerer så godt. Det finnes ingen samfunnsøkonomiske begrunnelser for en slik beslutning. FM-
nettet kan kun brukes til radio. Vi finner det merkelig at offentlige myndigheter nærmest kan 
påtvinge oss en ny teknologi uten praktisk nytte, eller miljømessig gevinst. Med tanke på hvor mange 
radioer som etter hvert må skrotes, er miljøgevinsten negativ i høyeste grad. 
 
I dag er en god del av vår lytting flyttet over på nett via pc, nettbrett og mobiltelefoner.  Vi har ikke 
noe i mot ny teknologi. Signaler vi har fått fra bilbransjen tyder på at folk vegrer seg for å kjøpe DAB -
radio til bil. Mange biler blir nå også levert med sim-kort slik at en kan høre radio i bil via mobilnettet. 
En kan spørre seg om DAB i det hele tatt er et nødvendig ledd. Det er ingen ting ved lydkvalitet som 
tilsier nødvendigheten av dette. DAB i trange høye dalfører som vi også dekker i er også komplisert. 
 
Valg av teknologiplattform må være valgfritt for de forskjellige radiostasjonene og dette må ikke skje 
ved tvang. Alle som ønsker det må kunne fortsette på FM.  
 
Nedleggelse av FM-nett i storbyene: 
 
Vi finner det også merkelig at noen må legge ned fm-nettet i storbyene. Dette vil definitivt svekke 
lytterpotensialet for de som er igjen på fm-nettet. Vi vil sitte igjen med distriktsradioer på fm-båndet 
og storbyradioer på DAB. Dette er ikke heldig for noen av aktørene. 
 
 
 
 
 
 



Økonomi, konkurransesituasjon og lokaldemokrati: 
 
Dersom mindre radioer skal ta i bruk DAB må det utvikles økonomiske støtteordninger for å få dette 
til. Pr i dag har ikke Radio Kristiansund økonomi til å bygge ut et DAB-nett, og vi ser at det kan bli 
vanskelig å bygge opp tilstrekkelig økonomi til å bygge ut nytt nett innen 2017. En offentlig utbygging 
av et lokalnett hadde klart vært det beste. En må huske at svært mange lokalradioer er små. Bare det 
å bygge opp kompetanse til utbygging av eget nett er en svært krevende øvelse både teknisk og 
økonomisk. Vi ser på dette som et offentlig ansvar å bygge ut. Det synes for oss svært merkelig at 
offentlige myndigheter påtvinger oss en teknologi vi verken har bruk for eller økonomi til dette. DAB-
nett bør ses på som offentlig infrastruktur. 
 
I vår region finnes det for få aktører som er villige til å leie plass i vårt nett. Det er også et godt 
spørsmål hvilken økonomi potensielle leietakere har. Sannsynligheten for at vi må bygge ut nettet og 
selv dekke alle utbyggings og driftskostnader er stor. Vår omsetning er på ca. 2,6 millioner pr år. Å 
bygge ut et SAB-nett med Nordmøres topografi er svært kostnadskrevende. Vi sysselsetter ca. 3,5 
årsverk. Alle med høyere utdanning innen media og marked. De sier seg selv at dette er en nesten 
uoverkommelig oppgave. Ser en lenger nord for oss har vi P5 Fosen hvor de har en ansatt på halvtid 
og reklamepotensialet er svært begrenset med distriktskommuner. Bare i 2014 ble to konsesjoner 
nedlagt i Møre og Romsdal. ( Radio Rauma og Radio Storfjord.) Det er svært tivlsomt at noen kommer 
til å ta over disse områdene. Det er ikke økonomi til det. 
 
Sør for oss har vi livssynsradioer med enda mer begrenset inntektspotensial og 2 helprofesjonelle 
stasjoner, som så langt vi kjenner til vil få store utfordringer på linje med våre. Slik dagens fremdrift i 
forhold til DAB er lagt opp nå er det overveiende sannsynlig at mange lokalradioer vil forsvinne. 
Dette vil i sin tur svekke lokaldemokrati og konkurransen i markedet.  Lokalavisene og nasjonale 
aktører vil få en monopolsituasjon. 
 
Forutsigbarhet: 
 
Vi er av den oppfatning at alle FM lisenser nå automatisk må forlenges i 5 - 7 år for å få en 
forutsigbarhet som muliggjør planlegging av drift og investeringer. Dette har også definitivt med 
rekruttering av solid kompetanse å gjøre. Hvem vil utdanne seg lenge og dyrt til bransjer hvor en 
bare vet om en har jobb i veldig korte tidshorisonter? 
 
Avsluttende kommentarer: 
 
Vi er ikke i mot ny teknologi. Vi er derimot sterkt i mot hvordan dette er planlagt gjennomført. 
 
Departementet er i ferd med å rasere en hel bransje. Arbeidsplasser vil forsvinne. Solid kompetanse 
vil forsvinne. Lokaldemokrati vil svekkes. Konkurransesituasjon i markedet vil svekkes. 
Mediemangfold vil svekkes. Monopolisering innen media vil komme. Gevinsten av den planlagte 
endringen er negativ. Negativ for både bransje og befolkning. Radio Kristiansund har spilt en viktig 
rolle lokalt siden 1985, bygd opp kompetanse, samarbeidet med utdanningsinstitusjoner, vært en 
aktør i lokaldemokratiet, gledet, underholdt og informert. La oss fortsette med det. Det er ingen 
skam å snu. Lytt til erfarne fagfolk. Vi har i det hele tatt store problemer med å forstå at vi kan 
påtvinges en teknologi vi ikke har bruk for, når vi har investert millioner i teknologi som virker og gjør 
samme jobben. 

 
Med vennlig hilsen: 
 
Vidar Karlsen| Daglig leder | Radio Kristiansund AS 
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