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Iløring - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

Radio Riks har behandlet høringsbrev av 28.ok1ober 2014.

Innledning

Radio Riks er positiv til at departementet nå skal behandle lokalradios vilkår og at

radiomediet er i fokus og lurderes i relasjon til teknologiens utvikling. Lokalradiobransjen
står overfor store utfordringer i fremtiden.

Vi er skeptisk til om DAB er den riktige og beste løsningen for digitaliseringen av
radiomediet. Internett er stadig i forandring mot det bedre og kapasiteten øker stadig.

Radiomottagere med webradio er allerede på markedet og telefoner som mottaker er vanlig.

Flere land i Europa velger å forlenge levetiden for FM-nettet og har også utsatt innføringen
og forskjøvet på innføringen av DAB. Storbritannina var lenge foregangslandet for DAB,
men går nå inn for å forlenge FM lisensene for lokalradio. Sverige har nylig indikert at deres

overgang vil finne stedi2022 eller 2024, mens situasjonen i Danmark er svært usikker og det
går mot en lengre utsettelse der. Vi antar at dette skyldes usikkerheten knyttet til DAP-
teknologien Oåt ville jo uansett vært en fordel å samordne et slikt tekpologiskifte meå våre
nordiske naboland.

Vi er videre av den oppfatning at ved en slukking av FM-nettet, så vil forbrukeren i stor grad

måtte dekke regningen både i forhold til nye radioapparater og såkalte DAB adaptere i bil.

Radio Riks er derfor svært skeptisk til at FM-båndet skal slukkes i201712019.



1. Hvilke lokalradioer bør kunne fortsette å sende i FM-neffet etter slukking i
2017t20r9?

Radio Riks vil foreslå at samtlige lokalradiokonsesjonærer får fortsette å sende på FM-nettet.

Vi kan ikke se at lokalradioene med sine ressurser vil være i en konkurranse med de store

nasjonale radioer. Lokalradio samlet sett har mindre err;'5 Yo av lyttingene, mens NRK, MTG

og SBS har de resterende 95 %.. Det kan ikke være departementets oppgave å skjerme to

kommersielle giganter mot norsk lokalradio.

2. Hvordan kan det legges til rette for digitalisering av lokalradiosektoren?

Det må legges til rette for at lokalradioene selv får mulighet til å velge sin egen

distribusjonsform. Det må være frihet og ikke tvang

DAB-blokkene må tilpasses det enkelte lokale markedet og ikke omvendt.

Det må legges til rette for økonomiske støtteordninger for mindre lokalradioer.

3. Hvilke rammevilkår skal gielde for den delen av lokalradiosektoren som får fortsette

på FM?

Radio Riks mener at lokalradiokonsesjonene må forlenges etter 2017 til en vet hva som vil
skje med FM-nettet. Det bør være en 5 års forlengelse slik at også lokalradio får noenlunde

stabile og forutsigbare rammebetingelser.

Lokalradioene er i dag aktive aktører både markedsmessig og redaksjonelt på det lokale

markedet. Det må legges til rette for at lokalradioene selv får mulighet til å velge sin egen

distribusjonsform.

Det må legges til rette får økonomiske støtteordninger for de mindre lokalradioer.

Eventuelle frigiorte frekvenser på FM-nettet når de nasjonale aktørene gåt av FM må kunne

benyttes av lokalradioer. FM nettet kan ikke benyttes til noe annet enn radio og det er derfor

ut i fra et samfunnsmessig perspektiv underlig at disse ressursene ikke blir benyttOt.

Vi ber om at departementet nå legger fram en stortingsmelding som kan bety et løft for

lokalradio som bransje. Det har vært uttalt mange fagre ord om lokalradio opp giennom årene

både i meldinger og i Stortinget. Denne gangen må dette fblges opp av konkrete tiltak.
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