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Radio Toten på FM etter 2021 
 
Om Radio Toten 
 
Radio Toten er en liten lokalradio med konsesjon på Østre- og Vestre Toten Kommuner i Oppland Fylke. Vi 
er totalt 10 medarbeidere der en er ansatt i 100% stilling og resten på frivillig basis med noe godtgjørelse. De 
fleste frivillige er pensjonister.  
 
I dag sendes Radio Toten på FM båndet + Webradio.  
Vi har siden oppstarten i 1985 anskaffet våre FM sendere, og har i dag 5 sendere som er plassert strategisk 
rundt om. Disse senderne er nedbetalt og krever ikke store kostnader med hensyn til vedlikehold.  
 
Radio Toten er også beredskaps-radio på Toten 
 
Radio Toten mener å være en viktig aktør i vårt lokale mediemangfold.  
Vi lager lokale innslag og reportasjer tett på der våre lyttere lever og bor. Vi har en nærhet som ingen andre 
medier makter å oppnå.  
 
Radio Toten har i mange år hatt utfordringer med hensyn til økonomisk tilfredshet med vår drift.  
 
Her noe av det Radio Toten sender: 
I det 3 timers programmet «Hallo Toten» sendes daglig innslag og reportasjer fra lokalmiljøet, samt lokale 
nyheter, sport, trafikk og væroppdateringer.  
Direkte overføring av kommunestyremøter i begge Toten Kommunene.  
Direkte overføring av Raufoss Fotball sitt A-lag som nå spiller i OBOS ligaen.  
Har eget Fotballmagasin som dekker små og store lag på Toten.  
Eget program der lyttere kan sende gratulasjoner ønske seg musikk.  
Vi mener at med disse sendingene styrker vi den lokale kulturen på Toten. Der vi fokuserer på lokale musikk- 
og sang-talenter som det er mange av i vårt distrikt.  
Og vi setter lokaldemokratiet på dagsorden der vi er tett på det politiske miljøet.  
 
Hvorfor vil Radio Toten beholde FM nettet? 
 
Hovedgrunnen til vår holdning er at FM er et stabilt nett med god kvalitet på lyd og dekning.  
 
Radio Toten eier alle sine sendere og har lite kostnader til vedlikehold og drift.  
 
Radio Toten sender i dag også på nett. Og våre observasjonen viser at de fleste unge i dag benytter 
smarttelefon som sine lydkilder. Dette tror vi flere andre også vil gjøre i framtiden.  
 
Vi mener at våre lyttere vil støtte opp om sin lokalradio på FM eller smarttelefon så lenge vi har et tilbud som 
er attraktivt.  
 
Radio Toten på DAB 
 
Radio Toten har ikke økonomiske midler til å binde seg til de kostnadene dette vil medføre. Vi hører om 
kostnader på opp til Kr 10.000, - pr. mnd. Selv med støtte til etablering av DAB i starten er framtiden usikker 
med hensyn til økonomiske forpliktelser.  
 
Radio Toten har ikke noe framtid hvis vi mister tilgangen til å sende på vårt eget FM nett etter 2021.  
 
Radio Toten søkte og fikk innvilget Kr 75.000, - fra Medietilsynet for å kjøre en test-prøveperiode med DAB i 
2018. Det viste seg at konsesjonæren for DAB nettet i vårt område ikke var klare for oppstart. Dette har ført 
til at vi har søkt om flere utsettelser, og at vi fortsatt pr. dags dato ikke har klart å teste.  
 
 

 
   Med Hilsen 
  Daglig Leder  
Ole Ivar Vangen 
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