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Høringsuttalelse vedr. rapport om digitalradio i Norge
Det vises til brev av 11. januar 2006 med invitasjon til å fremsette høringsuttalelse
vedrørende rapport om digitalradio i Norge.
Norsk Lokalradioforbund (NLR) er en interesse- og serviceorganisasjon for den norske
lokalradiobransjen. Forbundet har i overkant av 170 medlemsstasjoner og representerer
alle kategorier lokalradiostasjoner.
Arbeidsgruppen for digitalradio har etter forbundets syn levert en god og grundig
rapport.
Lokalradioen bidrar etter forbundets syn sterkt til mediemangfoldet i Norge.
NLR er særdeles opptatt av at mangfold og ytringsadgang ikke på noen måte skal
forringes av et teknologiskifte.
I lokalradiobransjen bor det, naturlig nok, en delt skepsis i forhold til innføring av ny(e)
transmisjonsplattform(er).
NLR har helt siden 1989 samarbeidet med rikskringkasterne om utredningen av DAB i
Norge. Siden midten av 90-tallet har forbundet vært medlem av DRU
(Digitalradioutvalget) og har på slutten 90-tallet også vært engasjert i prøvesendinger på
DAB. Dette er gjort fordi man har sett viktigheten av at også radiomediet utvikles
teknologisk, i likhet med andre medier. I tillegg håper forbundet at digitalisering kan løse
noen av de svært uheldige og forringende løsninger som blant annet delte frekvenser i
byer og tettsteder.
Forbundet merker seg at arbeidsgruppen anbefaler forskjellige digitale plattformer for å
løse en digitalisering, med en kombinasjon av DAB i tettbebygde områder og DRM i
distriktene samt for å gi tilleggsdekning for nasjonale aktører.
Økonomiberegningene i rapporten viser at en digitalisering til DAB-plattformen vil for
lokalradio kun, slik det ser ut i dag, være fornuftig og gjennomførbar i tettbebygde
områder. Vesentlig for at større aktører i tettbebygde områder, som ved en overgang til
DAB får sterkt økte transmisjonskostnader, er tilgang på blant annet stasjonenes
mulighet til å sende i flere formater. Fremtidige konsesjonsvilkår må derfor åpne for gode
og fornuftige løsninger i den nye teknologien. Digitaliseringen må sees i sammenheng
med trolige endringer av dagens strukturer til neste konsesjonsperiode for lokalradio,
med større og mer bærekraftige konsesjonsområder og avvikling av delte frekvenser. Et
mål må være økt medietilbud og antall kanaler, uten å øke antallet aktører.
I flere av de tettbebygde områdene vil prisen for en digitalisering bli så høy at flere
aktører ikke på noen som helst måte vil være i stand til å være med på dette løftet.
Eksempler på slike stasjoner kan være etniske-, ideelle- og organisasjonsradioer, som
ofte har svært begrensede økonomiske ressurser. Lokalradiobransjen forventer
mediepolitiske og økonomiske grep som ivaretar det gode mangfoldet av radiostasjoner.

DRM som teknologi ligger etter forbundets skjønn frem i tid. Blant annet vil ikke FM
frekvenser til DRM-bruk, hvis FM viser seg å være rett frekvensspekter, være frigjort før
om mange år. Det vil bety at for svært mange lokalradioer vil en digitalisering først skje
etter at de riksdekkende stasjoners og byområdenes lokalradiostasjoner sin overgang til
ny plattform.
Forbundet råder til en svært tett overvåkning av utviklingen av DRM-teknologien, med et
våkent øye for andre teknologier som kan vise seg å egne seg bedre. En tanke om å
ivareta mangfold og skape gode radiotilbud også i distriktene må stå i høysete.
Både myndighetene og andre aktører bør være opptatt av å sikre lokalradioens plass på
de digitale plattformer. I tillegg til å gi lytterne et svært godt mangfold og lokale tilbud
representerer lokalradioene en stor andel av ungdom og yngre voksnes lytting.
Forbundet tror at lokalradio vil kunne spille en avgjørende rolle for utbredelsen av DABmottakere i denne toneangivende målgruppen som er svært opptatt av ny teknologi.
Det er avgjørende at lokalradioene ikke tvinges til å forlate FM-nettet på noe tidspunkt.
Forbundet har mottatt flere henvendelser fra medlemsstasjoner som krever at FM-båndet
fortsatt skal være deres teknologiske plattform.
Flere grep på nåværende plattformer og i dagens rammevilkår for lokalradio må gjøres.
Blant annet vil en fordeling til lokalradio av NRKs alltid-frekvenser ved løsslipp av disse
bli sett på som heldig og til dels avgjørende for at stasjoner skal kunne etablere seg og
ha mulighet til inntjening for å kunne være med på et digitalt løft. Det er strengt
nødvendig for en digitalisering av lokalradio at disse gis mulighet til levelige og
økonomisk bærekraftige både før, under og etter en digitalisering.
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