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Høringsuttalelse - rammevilkår for lokalradio 

Fra Radio Kvinesdal 

 

Lokalradioens betydning 

Radio Kvinesdal har siden oppløsningen av radiomonopolet i 1985 vært en kultur og 

nyhetsbærer for distriktet og har nå rundt 40% lytterandel på månedsbasis i sitt 

konsesjonsområde. 

Lokalradioen tilbyr et sendemangfold med nesten utelukkende lokal tilnærming som ingen 

riksdekkende eller regional radiokanal kan konkurrere mot.   I tillegg er skaper lokalradioen 

et engasjement i ulike deler av befolkningen som gjør radioen til en institusjon for 

lokalmiljøet som er helt uvurderlig. 

Økonomi 

En slukking av FM-båndet i 2017/19 vil for Radio Kvinesdal sin del bety «kroken på døra». 

Det går fram av medietilsynets rapport at man ikke akter å stenge de små lokalradioene 

umiddelbart. 

En overgang til DAB vil for de fleste lokalradioer ikke være mulig dersom det ikke etableres 

gode støtteordninger som sikrer at sendeutgiftene ikke blir større enn de er i dag. 

 

Rekruttering 

Rekruttering til de store radiostasjoner har ofte skjedd gjennom lokalradioene i landet.   Det 

har også vært tilfelle for Radio Kvinesdals vedkommende som har rekruttert dyktige 

radiomedarbeidere til blant annet NRK. 

Lokalradioen som rekrutteringsbase vil forsvinne dersom man ikke legger til rette for fortsatt 

drift. 

 



Kompetanse 

De små lokale radiostasjonene er for en stor del avhengig av teknisk kompetanse som 

innehas hos de store radiostasjonene. 

Dersom de store ikke lenger får fortsette på FM, vil vi som er små ikke lenger ha tilgang til 

den kompetansen som er nødvendig. 

Konsesjonsvilkår 

Ved siste tildeling av konsesjoner ble det gjort endringer som skulle sikre mangfoldet og 

skape bedre rammebetingelser for bransjen. 

Dersom man vil «tvinge» lokalradioer over på DAB ser Radio Kvinesdal det slik at den nevnte 

målsetting ikke lenger er til stede. 

Overgang til DAB for lokalradioer må for det første være begrunnet i den nevnte målsetting 

og gjøres på en slik måte at det er mulig for små og store lokalradioer å kunne være med på 

den teknologiske utviklingen. 

Vi mener konsesjonsvilkårene, både de innholdsmessige og de geografiske må beholdes som 

i dag, muligens med justeringer i forhold til endringer i handelssentra de siste årene. 

Konklusjon. 

● Radio Kvinesdal er av den oppfatning at FM ikke bør avvikles i for lokalradioenes del. Det vil skade 

lokalradiobransjen og aktørene som blir igjen på FM. Dessuten mister man en viktig 

rekrutteringsarena for de større lokalradioene og de nasjonale aktørene. 

● Konsesjonsområdene på DAB er ikke tilpasset dagens konsesjonsområder på FM. Enten er 

områdene for store, eller ikke tilpasset handelsregionen. 

● DAB er for vårt område er noe uegnet da det vi ligger langt utenfor en storby og således må 

bekoste vår egen DAB-utbygning slik vi har forstått det. 

● Dagens FM-konsesjoner bør generelt forlenges med minst syv år og muligens ubegrenset for små 

lokalradiostasjoner i grisgrente strøk der lokalradioen har en mye større betydning for lokalområdet 

enn det som er tilfelle i mer befolkningstette områder. 
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