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Vi viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 11. januar 2006 vedlagt link til
utredningen fra arbeidsgruppen for digitalradio.

Formålet med arbeidsgruppens utredning har vært å identifisere tiltak som kan legge til
rette for overgangen fra analog til digital radio (DAB). Arbeidsgruppen mener at
overgang til DAB er en forutsetning for å opprettholde en god posisjon i konkurransen
mot andre medier, gi gode betingelser for allmennkringkasting og et økt innholdstilbud
til befolkningen. Arbeidsgruppen mener videre at hovedutfordringen ved DAB er av
økonomisk art. Et teknologiskifte innebærer store investeringskostnader for netteier i
forbindelse med utbygging av nytt sendenett, oppgradering av teknisk utstyr mv. og
utgifter til dobbeltdistribusjon i lengre perioder for kringkasterne. Videre vil utskifting
av mottakere eller anskaffelse av adaptere innebære økte kostnader for mange av
husholdningene i landet. Arbeidsgruppen påpeker at dersom det ikke blir overgang til
DAB, vil det påløpe store kostnader til opprusting av analoge sendernett.
Arbeidsgruppen legger til grunn at utfordringene er overkommelige og ikke står i
misforhold til de fordeler som oppnås ved et teknologiskifte.

Arbeidsgruppen opplyser at overgang til DAB ikke vil ha vesentlige økonomiske og
administrative konsekvenser for den offentlige forvaltning, ut over behov for arbeid
med frekvensplanlegging og utlysnings- og tildelingsprosesser. FIN har merket seg at
arbeidsgruppen stiller spørsmål ved om de økte kostnadene for NRK kan dekkes
innenfor lisensinntektene.

FIN vil komme tilbake til saken når KKD har tatt stilling til hvordan departementet vil
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følge opp arbeidsgruppens rapport.

ed hilsen

s-Erik Østby e.f.
avdelingsdirektør F
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underdirektør
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