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Kulturdepartementet

H6ringsinnspi!! til nye rammevilkår for lokalradio.

Vi vil benytte anledningen vi er gitt som lokalradiokonsesjonær å komme med innspill på fremtidige

rammevilkå r for lokalradio.

Vi vil kort besvare de ulike spørsmålene man søker svar på.

Hvilke radioer bør fortsette på FM etter 2017-2019?

Et vesentlig spørsmål er om avvikling av FM fører til en bærekraftig lokalradiobransje. Vi mener DAB

ikke vil kunne gi lokalradiobransjen lønnsomhet. DAB er først og fremst en teknologi utformet for
større nasjonale aktører og vi ser ingen realisme for oss i å overleve kun på DAB. Lokalradio må

derfor i mange år fortsatt bli distribuert på FM. Vi har brukt mange år og mye arbeid i å utvikle vårt

eget FM-nett oB er ikke interessert i at dette skal svekkes.

Så vidt vi kan skjønne vil ikke Radio Toten bli direkte berørt av forslaget som legges frem fra

Medietilsynet i og med at vi i prinsippet kan fortsette på FM avhengig av konsesjonsspørsmålet, men

en generell svekkelse av FM-nettet er neppe til fordel for lokalradiobransjen.

Virkemidler for å få digitalisert lokalradio

For Radio Toten handler dette sp6rsmålet mer om hva som passer de andre lokalradioene. Dagens

konsesjonsområde på FV samsvarer ikke med konsesjonsområdet på DAB. Dermed betyr det at vi vil

dekke et større område enn hva vårt behov skulle tilsi. Det er sikker vel og bra, men da øker også

distribusjonskostnadene tilsva rende.

Dessuten øker kostnader til Tono og Gramo. Større områder er ensbetydende med større kostnader.

Da er det ikke liv laga for oss som lokalradio.

Skal lokalradio lykkes på digitale plattformer, er det viktig at man forstår bransjens behov. Nå har jo

nylig foreningen Norsk Lokalradio søkt om støtte til utbygging av sendernett, men denne går i all

hovedsak til de riksdekkende aktørene som skal drifte sendernettet for lokalradio. Dermed ptøver

nasjonale kommersielle radiokanaler å få støtte til sin egen plattform. Lokalradio må selv stå for
utbyggingen av de lokale blokkene og eventuelle stØtteordninger må tilfalle de mindre lokalradioene.



Rammevilkår for dem som får fortsette på ffVt

Det er forslag fra Departementet på nye rammevilkår for lokalradio. Her er det konkret to forslag,

hvorav det ene er forlengelse eller en ny utlysning.

En ny utlysning slik det foreligger nå innebærer en auksjon i form av penger for å skaffe seg lokale

radiokonsesjoner. Radio Toten vil ikke ha anledning til å delta i en slik auksjon.

Dessuten vil en auksjon skape en usikkerhet og en bransje som ikke lenger nØdvendigvis er lokal.

Derfor mener vi en forlengelse av dagens konsesjoner er det tryggeste for lokalradiobransjen.

Forslaget er en forlengelse på tre år, men vi mener dette ikke skaper den nødvendige tryggheten som

bransjen trenger. En forlengelse bør minst utgjØre dagens konsesjonsperiode siden det var så mye

rot i starten.

Dermed er vårt forslag en automatisk forlengelse på sju år for samtlige lokalradiokonsesjonærer.
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