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Aftenposten mener: Slukkingen av FMnettet bør granskes
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Onsdag denne uken slukkes NRK-kanalene i FM-nettet i Oslo, Akershus,
Østfold og Vestfold. Det betyr at drøye 1,8 millioner nordmenn mister disse
kanalene. P4, Radio Norge og en del andre fortsetter å sende til 8. desember.
Etter det vil det bare være lokalradioer å finne på FM-båndet. Resten av
landet har allerede vært gjennom en tilsvarende prosess.
Norge er snart det første landet i verden som ikke lenger har FM. Spørsmålet
er om det er noe å skryte av.

Det er gode grunner til at andre nasjoner ikke stresser med å slukke FM.
Svenske myndigheter, for å ta det nærmeste eksempelet, mener at
kombinasjonen av FM og andre typer digitalradio er godt nok for
befolkningen inntil videre, og at en overgang til DAB+ derfor ikke kan
rettferdiggjøres. De tar brukernes perspektiv. Hva brukerne ønsker seg, har
imidlertid vært påfallende lite diskutert i den norske radiodebatten.
Heller ikke DAB+ som varslingskanal har imponert det svenske
kulturdepartementet. Den store teknologiske trenden er at konsumet flytter
seg til mobiltelefonen. Kun én telefon på markedet, attpåtil utilgjengelig,
inneholder en DAB-mottager. Til gjengjeld inneholder så å si alle
smarttelefoner FM-radioer, selv om ikke alle er aktivert.
Svenske myndigheter utlyste denne uken tre nasjonale og 35 regionale FMkonsesjoner med gyldighet til 2026, noe som antyder at en systemovergang
ikke er nært forestående.
Det er ikke gitt at svenske myndigheter sitter på alle de riktige svarene. Det er
tvert imot gitt at de ikke gjør det. Derfor har de valgt å sette seg på gjerdet og
vente, etter prinsippet Viktig melding, lytt til lytterne. Det betyr at det
svenske FM-nettet inntil videre må vedlikeholdes. I Norge er denne
kostnaden blitt anslått til rundt 100 millioner kroner i året. Sammenlignet
med kostnadene forbundet med overgangen til DAB, ikke minst for
forbrukerne, er det en liten sum.
Det var bred politisk enighet om å slukke FM-nettet. Likevel fremstår det som
en så pussig avgjørelse at mange spør seg hvordan den politiske prosessen
egentlig har vært. I august ba en gruppe privatpersoner Riksrevisjonen se
nærmere på koblingene mellom Digitalradio Norge AS, NRK,
Talkmanngruppen DA og Sahaga AS. Det er et godt sted å begynne for
riksrevisor Per-Kristian Foss. Det er dessuten nødvendig å undersøke om
personer med økonomisk egeninteresse i overgangen til DAB+ har fungert
som rådgivere for Stortinget.
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Forhåpentligvis finner riksrevisoren ingenting. Det vil i så fall kunne bidra til
å dempe befolkningens mistenksomhet og misnøye knyttet til FM-slukkingen.
Aftenposten presiserer: I den opprinnelige utgaven av lederen sto
det at Norsk lokalradioforbund sto bak klagen til Riksrevisjonen.
Det er galt, Lokalradioforbundet hadde bare omtalt saken.
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68 kommentarer

POPULÆRE

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

Per Thorvik
for 2 år siden

Norge legger ned riksdekkende FM-sendinger. Og det er etter min oppfatning både freidig gjort overfor befolkningen, og
samtidig den rene galskapen. Radio og bil - det hører på en måte sammen, men vi er mange som ikke vil las oss presse
til å installere nye komponenter til erstatning for FM. Da blir det å høre disse lokale, eller aller helst skru av hele greia og
nyte stillheten.
Det siste jeg trenger er 30-40 radiokanaler i tillegg til 60 TV-kanaler, streaming og internett, pluss DVD og alt mulig.
Her har myndighetene gjort en veldig stor feil som fratar mange radiotilbudet. Men dersom de absolutt vil miste lyttere, så
vær så god. Det er tilbyderne som står igjen som taperne når stadig færre gidder høre på dem.
Svar

43 Anbefaler

Per Lottrup
svarte Per Thorvik for 2 år siden

Per Thorvik, du nevner 30 - 40 radiokanaler, jeg kjører i Østfold og har så langt bare fått 10 el 15 og med meget dårlig
kvalitet.
Ufattelig sløsing med penge å skrote, er det ca en el to millioner fm radioer der er i bruk hver dag?
Svar

2 Anbefaler

Tom Magnus Jacobsen
for 2 år siden (redigert)

Dette er bare helt patetisk!! Ropet om å beholde FM har ljomet mellom de norske fjell i årevis, mens Aftenpostens
redaksjon har sittet musestille på hendene. NÅ - når siste håp er i ferd med å slukkes i umiddelbar nærhet - hyler de
opp!! Hva er det slags perspektivløs presse vi har fått i dette landet???? Hvorfor ble ikke denne artikkelen skrevet for 2 år
siden?
Svar

31 Anbefaler

Hilde Årdal
svarte Tom Magnus Jacobsen for 2 år siden (redigert)

Da det har vært så godt som dørgende stilt rundt om dette med DAB, har jeg endt opp med å tenke at det vel er jeg
som er ei teknologisk sinke. Når så jeg så seint som sist fredag kjøpte meg en liten DAB- radio, så kommer
Aftenposten med et lesverdig innlegg. Godt, men uten tvil alt for seint!
Svar

4 Anbefaler
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Bunadskledd Vedum i
fødestuekrangel med
Solberg

Justisministeren talte
om «frihet mot
sosialisme» på
frigjøringsdagen

Lokfører Thomas Fjeld
harselerte med
oppsplittingen av norsk
jernbane. Meldingen
hans havnet på
Stortinget.

Han refset «solomødre»
og skrev om
«vidunderlige barnløse
menn». Nå kan
politikeren bli vraket
rett før valget.
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landet i Norge
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