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NRLFs formål er å ivareta norske radiolytteres interesse for en livskraftig norsk radio.
Foreningen vil videre arbeide for ytringsfrihet og mangfold i det norske radiolandskapet
gjennom å fremme foreningens formål overfor politikere, media og befolkningen. NRLF skal
motvirke dannelsen av monopol og arbeide for mangfold innen radio, både kommersielt og
ideelt drevet.
Året etter avvikling av de riksdekkende FM sendingene, har lyttertallene for nasjonal radio
sunket med over 400 000 daglige lyttere. Innføringen av DAB og stenging av FM-nettet må
tilskrives eneansvaret for dette. DAB-teknologien oppleves ikke å være en fullgod erstatning
for det velfungerende FM-nettet vi har hatt. Dårligere dekning, ingen plattform for
beredskapsvarsling og store kostnader for lytterne ved utskifting av mottakere har gjort at
radiolyttingen i Norge havnet under 50% gjennom sommermånedene. Der land som
beholder FM-nettet kan vise til økning i samme periode, er norsk nasjonal radio
marginalisert til et uvesentlig medium for norske borgere.
NRLF har følgende anmodning til politikere:
 Norkring instrueres om å stoppe nedmontering/fjerning av FM-sendere
 Statens Vegvesen instrueres om å tillate lokalradio å benytte ledige FM-sendere i
tunneler.
 Lokalradio kan fortsette utover 2021 på FM-båndet
 Statsstøtten til DAB må opphøre
 Lokalradioer i Finnmark må få statsstøtte til drift av lokalradio
 Det åpnes for FM-sendinger uten regulering i de store byene
 FM-sendere med tillatt sendereffekt opptil 5000 watt tillates brukt av lokalradio
 Det inngås regionale beredskapsavtaler med lokalradio som sikrer varsling ved kriser
 Det gis tillatelse til etablering av nye lokalradioer der de tilfredsstiller kriteriene for
dette ved å bruke FM frekvenser som tidligere har vært tildelt de nasjonale FMnettene
NRLF mener at innføringen av den kommersielle DAB-teknologien og det faktum at det
norske radiolandskapet nå styres av triopolet NRK, Bauer og MTG - ikke har tatt hensyn til
sluttbrukerens behov.
Vi anmoder derfor om at lokalradio tillates uhindret å sende på FM-båndet.
Vi mener også at en styrking av lokalradio på FM-båndet vil skape et bedre radiolandskap
med et mye mer variert innhold enn det som i dag tilbys på DAB, som i stor grad er rene
musikkanaler uten interessant innhold.
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