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Høringsuttalelse - rammevilkår for lokalradio

Viser til høringsbrev av 4. november 2014, hvor Regjeringen har sendt ut forespørsel på innspill i forhold
til nye rammevilkår i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet.

Radio Randsfjord er, som alle lokalradioer, positive til digitaliseringen av radiomediet, men mener DAB
treffer feil generasjon for å sikre radiomediet en fremtid. Vi som lokalradio opplever at det er den eldste
generasjonen som knytter seg til denne formen for radiodistribusjon. De yngste har for lengst forlatt både
FM og DAB, og bruker strømming (streaming) via internett, som sin distribusjonsform.

Vi mener at radiomediet er avhengig av bredest mulig tilgjengelighet - og det på alle plattfonner, enten
det er strømming, FM eller DAB. Det må være opp til lokalradioene selv å bestemme hvilken
distribusjonsform de vil benytte. Dette må også gjelde i storbyene, der de nasjonale aktørene nå forlater
FM-båndet for å satse 100% på DAB.

Og det må de gjerne gjøre. Selv har vi fabrikklevert DAB i bilen, og er ikke spesielt imponert over
dekningen på de riksdekkende DAB-nettene. De klarer fremdeles ikke på langt nær å matche FM-
dekningen. Og det er jo her kjernen til problemet er; nemlig tilgjengeligheten i bilene. Her er FM fortsatt
betydelig dominerende. Hjemme har alle folk FM-mottagere, og noen har også internettradio og/eller
DAB, mens bilen fortsatt har og vil ha FM som standard i mange tiår fremover. Det er vågalt av
byråkrater å frata de fleste bilene mulighet for å lytte på radio. DAB-nettet er, som vi har nevnt, for dårlig
selv med fabrikkmontert radio. Vi kjenner mange som sliter med det samme enten det er originalmontert
DAB eller DAB-adapter. De adapterne som nå presenteres på markedet, er jo både trafikkfarlige og helt
ubrukelige. Regjeringen kan da virkelig ikke tro at dette skal kunne bli akseptert av landets bilister.



Uansett: La nå iallfall lokalradioene få fortsette på FM i kombinasjon med DAB eller andre
distribusjonsløsninger - også i storbyene. Siden de nasjonale kringkasterne tror at det ikke er noen som
hører på radio i bilen, så tar lokalradioene gjerne over denne oppgaven.

Så vil vi gjerne kort fortelle hva vi mener om det Regjeringen spør om.

1. Hvilke lokalradioer bør fortsette etter 2017/2019?

Vi mener at alle som vil bør få velge dette fritt. Vi lever tross alt i et demokrati. Det skal ikke etableres et
A- eller B-lag av lokalradioer fordi de sender på land eller i by.

Hvis lokalradioene som blir igjen på FM står uten noen sterke aktører i storbyene, vil dette slå negativt ut
for vår fremtidige drift. Vi er tross alt avhengig av den kompetansen vi har fra storbyradioene og
lokalradioforbundet.
Dermed vil en avvikling av FM for lokalradio i storbyene, være uheldig for oss. Lokalradiobransjen er
avhengig av den kompetansen som befinner seg i storbyene både på analog og digital teknologi.
Forsvinner denne, vil resten av lokalradiobransjen raderes ut.

Lokalradiobransjen utenfor byene har også vært en viktig rekrutteringsplattform for storbyradioer og
nasjonale radiokanaler. En av de sentrale personene som er involvert i driften av DAB-nettet til NRK, har
nettopp sin bakgrunn fra Radio Randsfjord.

Derfor mener vi at ingen lokalradioer skal slukkes i byene. Forsvinner kompetansen på FM i storbyene vil
lokalradio dø ut som en rekrutteringsplattform for lokale og nasjonale aktører. Det vil utvilsomt skape en
stagnasjon for radio som plattform.

Regjeringen legger opp til et vedtak som favoriserer den som er muxoperatøren for området. Kanskje det
er denne som faktisk prøver å få regjeringen til å vedta en slukkeplan? Det er jo nettopp de nasjonale som
sitter som portvakta. De ber regjeringen om å slukke FM fordi de da kan tjene penger på regjeringens
vedtak. Det er jo de store nasjonale radioselskapene som gjennom ulike konstruksjoner prøver å få
Regjeringen med på deres plan.

Alle lokalradioer må selv kunne bestemme om de vil fortsette på både analog og digital plattform også
etter 2017/2019. De nasjonale aktørene har frivillig selv valgt å forlate FM til fordel for DAB, selv om de
da vil miste mange av sine lyttere. Dermed kan det ikke være riktig å tvinge andre aktører i storbyene.

Dessuten vet vi jo godt hvor sårbart det digitale nettet som baserer seg på infrastrukturen til Telenor, er.
DSB la nylig frem "Nasjonalt Risikobilde 2014" der de påpeker at et angrep mot Telenors infrastruktur,
er nok til å sette NRK og de digitale radionettene ut av spill.

Lokalradioene har i mange tilfeller den fordelen at de kan gå utenom Telenors infrastruktur. Vi har selv
FM-sender på hustaket som mater alle FM-anleggene i vårt konsesjonsområde. Skal regjeringen komme
ut med kriseinfo når Telenors nett bryter sammen, er vi de eneste i vårt område som da kan formidle
viktig informasjon til innbyggerne.



Dette gjelder like mye i storbyene hvor Beredskapsargumentet også må vektlegges. Hvis alle radioene
skal på samme infrastruktur, blir det veldig stille når Telenors nett bryter sammen... Med avsloringene om
både overvåking og dårlig beredskap, mener vi at Kulturdepartementet ikke kan gå på akkord med
nasjonens sikkerhet bare fordi noen med sterke økonomiske krefter prøver på akkurat det.

Hvordan kan det legges til rette for digitalisering av lokalradiosektoren?
Et veldig viktig virkemiddel er å tilpasse konsesjonsområdene til dagens struktur på FM eller at områdene
naturlig tilpasses de ulike handelsregionene. For vårt område har det digitale nettet dekning helt opp til
Lillehammer, mens vår handelsregion omfatter Hadeland og Land. Det er dermed ingen logisk
sammenheng i de digitale konsesjonsområdene.

Utfordringen er at vi er helt alene om å påta oss kostnaden for utbyggingen av et digitalt radionett for
lokalradio, som i tillegg ikke er tilpasset handelsregionen. Det er heller ingen interesse fra andre aktører
som skal leie plass til digital lokalradio. Dermed må vi enten droppe DAB eller satse på andre
teknologier. Alternativet er at staten går inn for å støtte et lokalt DAB-nett, men når det er bare en
leietaker og restkapasiteten vil være 90%, betyr jo dette at staten skal gi støtte til ubrukt kapasitet. Det
mener vi blir feil.

Med økt Eurokurs blir det også dyrere å handle inn utstyr fra Europa. Dermed er det en usikkerhet knyttet
til DAB i vårt område. FM er så langt det eneste alternativet som fremstår som overkommelig for de aller
fleste lokalradioene. Skal vi satse på en annen teknologi, er vi også avhengig av at denne får en viss
utbredelse i vår region, men vi støtter her teknologinøytral tilnærming.

Vi mener det er gnumleggende å tilpasse de digitale konsesjonsområdene før man går videre, men
erkjenner at myndighetene ikke har vist særlig forståelse for lokalradioens situasjon i denne saken.
Økonomisk støtte vil bare holde DAB-nettene i kunstig live.

Løsningen er at lokalradio får fortsette på FM - både ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt og en
beredskapsmessig vurdering. Alternativet er andre teknologier.

Hvilke rammevilkår skal gjelde for den delen av lokalradlosektoren som får fortsette på
FM?

Departementet vurderer ulike alternativer for rammevilkår for dem som fortsetter på FM. Her mener vi
forlengelse er det naturlige. De nasjonale aktørene fikk jo forøvrig tilbud om forlengelse, men det er også
utgangspunktet i England. Her er en ny utlysning uaktuelt fordi man mener det påfører bransjen for mye
usikkerhet. Vi kan ikke være mer enig i dette og mener Departementet bør se til England for å se hvordan
de løser problemet.

Tre års forlengelse mener vi er alt for lite. Det bør som et minimum være syv år. Det gir
lokalradioaktørene en viss form for trygghet i en fremtid preget av usikkerhet.

Radio Randsfjord utvider stadig FM-nettet sitt og opplever ikke noen merkbar endring i folks brukervaner
når det kommer til bruk av radiomediet. Situasjonen kan muligens være annerledes i de deler av landet



som ikke har noe lokalradiotilbud. Økonomisk sett opplever Radio Randsfjord brukbare tider nå, med
både god omsetning på reklame og bingo.

Vi mener lokalradiobransjens synspunkter må vektlegges særskilt fremover. Det er denne bransjen som
omfattes av Stortingsmeldingen. Det blir derfor feil hvis man vektlegger nasjonale konstruksjoner.

Det har hittil vært for mye dominans fra de nasjonale aktørene i saken rundt lokalradiobransjens fremtid.
Når det gjelder høringsbrevet fra departementet, merker vi jo oss at man i større grad har lyttet til
Digitalradio Norge AS. Dette mener vi er et blindspor. Selskapet har ingen annen agenda enn å sørge for
at digitaliseringen av de nasjonale radiokanalene fremstår som en suksess.

Det virker også som man prøver å konstruere løsninger for lokalradiobransjen. Lokalradio på DAB vil
aldri kunne konkurrere med de nasjonale DAB nettene i form av dekningskvalitet. De nasjonale DAB-
nettene er bygget med betydelig høyere signalkvalitet som gir bedre dekning innendørs. Selv opplever vi
at det nasjonale DAB-nettet har en betydelig dårligere dekning enn FM-nettet. Spesielt er det merkbart for
P4.

Får vi en forlenget konsesjonsperiode, kan vi kanskje vurdere investeringer i DAB-teknologien, men vi
vurderer også andre teknologier som for eksempel HD Radio. Vi anser at DAB er for "stort" for vårt
område og vår konsesjon. Dessuten vil ikke DAB kunne gi den dekningen vi i dag har med FM. Da må vi
investere i utstyr som gir oss innendørsdekning.

Konklusjon.
Vi mener altså at FM ikke skal avvikles i storbyene. 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 for vårt område er noe uegnet: For stor restkapasitet kan bli resultatet.
Dagens FM-konsesjoner bør forlenges med minst syv år. Tre år er alt for lite for å sikre bransjen
stabilitet.
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