Høringsuttalelse fra Radio Nordkapp
Rammevilkår for lokalradio
Radio Nordkapp er glad for at arbeidsgruppen har satt søkelyset på
rammevilkårene for lokalradio i Norge. Det er nå bare 220 stasjoner på
lufta en halvering i forhold til toppårene dette viser at noe må gjøres for å
bedre rammevilkårene. Flere kommuner i Finnmark har mistet sin
lokalradio. Nå er bare en håndfull stasjoner i vårt fylke som har mulighet til
å lønne sine medarbeidere.
Journalistisk innhold
Radio Nordkapp er den sterkeste stasjonen i Finnmark. Dette skyldes et
godt journalistisk produkt med lokale nyheter og solid kulturformidling.
Skal det være bærekraftige stasjoner i framtiden må radiostasjonen sikres
inntekter som gjør det mulig med heltidsansatt redaktør og journalister.
Radiobingo – Undervurdert
I rapporten fra arbeidsutvalget er det skille mellom stasjoner som henter
inntekter fra reklame og de som har bingo som hovedinntekt. Radio
Nordkapp mener bingo ikke er nok vektlagt i rapport. Det må være like
flott å hente inntektene fra bingospillerne som fra næringslivet. Hvis flere
konsesjonærer går samme for å stiften en større og sterkere kanal må de få
beholde de bingoarrangementene de ville hatt om de fortsatte hver for seg.
Det må også bli slutt på at ”dagsformen til lensmann eller politimester”
skal avgjøre om en lokalradio får tillatelse. Har du fått bingotillatelsen må
den være gyldig i resten av konsesjonsperioden.
Nærheten – Vårt fortrinn
Det at Radio Nordkapp i 20 år har kunne formidlet lokale, nære nyheter
som lytterne føler bare berører dem har vært en suksessfaktor. Denne
muligheten må Radio Nordkapp få i framtiden selv om
konsesjonsområdene utvides.
Vest-Finnmark kan gjerne bli ett konsesjonsområde i framtiden men da må
denne konsesjonen gies til en aktør som har vist igjennom sin virksomhet at
de satser på det lokale og har lokal forankring. Det må kunne lages ”egne

kommuneradioer” i de områder som ønsker det. Dagens vanskelige og lite
smidige regelverk om sammenslåing, samsending må avskaffes.
DAB – Digitalradio
DAB skal etter hvert erstatte dagens FM radioer. Det er viktig at lokalradio
gies offentlig støtte slik at vi kan være med på dagens forsøksordning og
permanent drift i DAB. Det må også lages en frekvensplan i DAB som
sikrer lokalradioene en bedre posisjon enn den vi har i dagens FM-bånd.
FM båndet må beholdes
FM båndet kan ikke stenges før lokalkringkastning er sikret plass i DAB og
lokalradioene har økonomiske muskler til å være med.
Norge ledende i Europa
Sammenligner man lokalradiovirksomheten i Norge med resten av Europa
så er det mange gode verdier å ta være på i det norske systemet
sammenlignet med resten av Europa. Derfor må teknisk- og økonomisk
rammevilkår for lokalradio gjøres bedre og mer forutsigbar enn i dag. Det
må gies lokalradiokonsesjon for en periode på 10 år med automatisk
forlengelse på 10 nye år hvis ikke vilkårene er misligholdt.
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