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HØRINGSUTTALELSE OM NOU 2010: 14 LETT Å KOMME TIL ORDE, VANSKELIG 

Å BLI HØRT - EN MODERNE MEDIESTØTTE 

 

 

Norske medier generelt, og aviser spesielt, er inne i ei tid med krevende omstillinger. Særlig 

skaper digitale medier store utfordringer. For oss som lokalavis er overgangen til å beherske 

og lage ei god lokalavis på nett spennende og interessant. Men det er også krevende og gir 

mange nye utfordringer som må løses med de ressurser vi har til rådighet. For Fosna-Folket 

har det vært avgjørende å få ta del i utviklingsprosesser som skjer i regi av Polaris Media, som 

vi er en del av.  

Samtidig ser vi at viktigheten av å ha ”godt verktøy” er vesentlig. Og et helt vesentlig verktøy 

i denne sammenheng vil være en videreføring av eksisterende produksjonsstøtte og mva-

fritak.  

 

Norge er et unikt land på mange måter. Avis-Norge er på sett og vis ”annerledeslandet”, med 

positivt fortegn. Vi har en rik avisflora, fra nasjonale. Regionale til lokale og ultralokale 

aviser. Fosna-Folket er lokalavis for sju kommuner på Fosenhalvøya. Vi har en 

gjennomarbeidet strategiplan som forplikter overfor de rundt 25.000 innbyggerne i avisas 

nedslagsfelt. En solid husstandsdekning og gode lesertall viser at avisa er viktig, særlig som 

formidler av lokale nyheter som ofte har stor betydning for hverdagen til våre lesere. Fosna-

Folket er også den viktigste arena for debatt i vår kystregion.  

 

Det er, slik vi ser det, vesentlig for et aktivt, inkluderende og velfungerende lokaldemokrati å 

ha en lokal avis som er posisjonert på de ulike kanaler/plattformer som papir og digitale 

medier. Vi oppfordrer til og forsvarer ytringsfriheten, og er viser dette ved å være lokale 

formidlere av denne. En endring som svekker de økonomiske rammer for vår virksomhet vil 

svekke lokaldemokratiet, og vår rolle som talerør både innad i regionen og som regionens 

vindu mot omverden. Vår holdning er derfor tydelig:  

 

 

 

 

 

Fosna-Folket støtter 

• Fortsatt mvafritak for papiravisene 

• Mvafritak utvides til å gjelde identisk eller tilnærmet identisk elektronisk utgave av 

papiravisene 



• Lavest mulig mva-sats for digitale redaksjonelle tjenester  

• Produksjonstøtten økes eller holdes på dagens nivå og gjøres plattformuavhengig 

  

Fosna-Folket advarer mot 

• Modellen fra det såkalte Omfordelingsalternativet som foreslår lavmva for 

papiravisene som delvis gjøres om til en skatteordning/direkte støtte for 

medieselskapene. Dette vil både slå uheldig ut i forhold til lesning og finansiering av 

journalistikken, i tillegg til at støtten som i dag går direkte til brukeren, og indirekte til 

mediehuset, med en slik ordning gjøres om til en ren bedriftsstøtte.       
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