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Radio Åmot er en lokalradio for kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Åmot kommune. 

Det er ca 10000 innbyggere i alle tre kommuner til sammen. 

Arealmessig er konsesjonsområdet stort og vanskelig å nå alle. 

Radio Åmot må ses på som en liten 24/7 bygderadio. 

Slik det er i dag når vi ikke alle tre kommuner med gode signaler. 

 

Radio Åmot er tilfreds med den situasjonen de har i dag og ønsker fortsatt og sende på Fm -

nettet .                                       Radioen er ikke kommersiell og drives på "dugnad".  

Området er tilpasset vår drift med en brutto omsetning på litt i overkant av 600 000. 

90% av inntektene kommer fra bingospill. 

 

Vi ser fram til at de store  radioene går over til DAB. Vi har i alle år hatt forstyrrelser på våre 

frekvenser fra Radio Norge uten at vi har fått en god løsning. 

Ettersom vi blir alene på nettet så ønsker vi oss sterkere sendere slik at vi dekker hele 

konsesjonsområdet vår på en god måte. 

 

Når det gjelder rammevilkår så tilsier de en enkel og moderat drift. Vi har ikke reklameinntekter, 

men  har noe inntekter på undervisning på medielinjene på Høgskolen på Rena og Videregående 

linje på Koppang.  10-12 studenter og elver har til sammen ca. 650 praksistimer i vår radio i året. 

 

Når det gjelder tilskuddsordningene fra Medietilsynet bør de også prioritere rekruttering når de 

skal dele ut prosjektmidler. 

Prosjekter bør også kunne gå over flere år. Slik det er i dag blir det "ventetid i spenning" 

som fører til at prosjektene ikke kan igangsettes før i februar/ mars når vi får svar på våre 

søknader. ( eller avslag ). 

 

Når det gjelder krav til lokalt innhold er det greit slik det er i dag.  

 

Vh Einar Øfstaas 

redaktør og eier. 

 

 


