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Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte

nosi
for Saksjonelknarbadereogfiilansere
(NJ)erorganisasjown
NorskJownalistlag
segtilå utøtesittyke på grunnlagav
Medlenneri NJforplikter
somhozedyrke
journalistikk
for å zerneanytringsfiike4
aikieler
oghensynfagligintegntetNJ
rettmdji infonrusjon
inten3ser.
jow-nalz4-aglige
ogjournåtenes
Saksjordt nunifoldoguazhengighet,
NJ er primærtopptatt av at måletmed mediestøttenmå væreå opprettholdeog styrke
ytringsfrihet,mangfoldog kvalitet.Mediestøttenskalsikrebefolkningenbred tilgangtil
nyheterog samfunnsdebattav høy kvalitetog redaksjonellstandard.
om behovfor
I Norge har det vært bred politiskenighetom mediepolitikken;
rnangfoldbåde lokaltog nasjonalt,for allegrupperav befolkningenog om vern av
norsk språkog kultur.Frie,uavhengigemedierutgjøren vesentligdel av samfunnets
infrastruktursom forsynerinnbyggememed den informasjonog debattet levendeog
aktivtdemokratitrenger.Medieneskapersåledessamfunnsverdierlangtutoverdet som
og det er i dennekontekstenen må forstå
går frem av børs og bedriftsregnskaper,
behovetfor mediestøtte.
Hovedstruktureni den norskemediestøttenhar liggetfast i fleretiår. NJ mener
kombinasjonenav direkteog indirektestøtte i stor gradhar bidratttil å utvikleet
mangfoldav medierog en mediebrukknapt noe annetland kan visetil. I en tid med
store strukturelleendringeri medierog mediebruker det riktigog viktigå modernisere
rnediestøtten.Samtidigmå det væreet mål å byggeviderepå det mangfoldog på den
kvalitetsom norskemedierrepresentereri dag.

For å oppnå hovedmdlene ovenfor mener NJ at:
• Momsfritaket for aviser og fagpresse er avgjørendefor det redaksjonelle
mangfoldet
• Moms for digitale medier og ukepresse bør primært fjernes, subsidiært
settes lavest mulig.
• Produksjonsstøtten md økes og utvides.
• Produksjonsstøtten bør omgjøres til en plattformnøytral direktestøtte,
som støtter journalistisk innhold uavhengig avpubliseringsplattform.
• Utbytteforbudet bør videreføres.
• Støtten til kompetanseheving og anzendt medieforskning bør økes.
NJ støtter seg dermedi hovedsaktil flermedialitetsaltemativet.
NJ vil i det følgendeytterligereutdypevåresynspunkt.

Momsfritaket må videreføres
Momsfritaketfor aviserog fagpresseer en avgjørendedel av mediestøtten,og det er
hevetover tvil at det fungerergodt for å oppnå mediepolitiskemål.Støttener målrettet
fordi den går til lesereog medier,med målom et høyt mediebruk.Støttener i tillegg
forutsigbar,og ikkegjenstandfor årligepolitiskedragkamper.Til slutt sikrerden høy
gradav redaksjonelluavhengighetog nødvendigarmlengdesavstandmellommedierog
myndigheter.
Det gjørmedienei
Momsfritaketgir mulighetog rom for utviklingav journalistikken.
på stadignyeplattformer,nettopp fordi man har
standtil å utviklekvalitetsjournalistikk
en grunnleggendestøtte i bunn. Det er derforetter NJs meninget falsumat nullmoms
hindreromstillingog utvikling.I motsetningtil i mangeandreland,er det i Norge de
tradisjonellemedienesom ogsåer ledendepå digitaleplattformersom nett- og
brettmedier.
og
var å sikrebefolkningenkvalitetsjournalistikkMandatettil mediestøtteutvalget
debatt.Det er derfor sværtalvorligdersomdet viktigsteelementeti mediestøttenskulle
på kjøp av aviser.Selvom lesernei økende
fallebort gjennomå ileggemerverdiavgift
av
gradgårtil digitaleplattformer,er avisenefortsatthovedleverandører
- både lokaltog nasjonalt.NJ ftykterat momsvil føre til
originaljournalistikken
ytterligerenedgangi avislesning,og dermedtrues finansieringenav journalistikkeni
i det digitalemarkedeter fortsattlav,og det finnesikkeinntekter
Norge.Betalingsviljen
fra lesernesom kan erstatteøkt tap i avisene.

Momsfritakfor like digitale utgaver
Momsfritaketfor aviserog fagpresseretterseg mot innholdetsom publiseresog
kjøpes.Somen naturligforlengelseav dette menerNJ at fritaketogsåmå gjeldelike
ellertilnærmetlikedigitaleutgaverav det sammeinnholdet.NJ menerdette må kunne
innføressom et strakstiltakog før en større gjennomgangav mediestøttesystemet.
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Digitale medier —lavest mulig moms
NJ menerprinsipieltat alljoumalistikkbør væreomfattetav momsfritaket,og ser
ingengrunntil å forskjellsbehandle
kjøp av journalistikkpå digitaleplattfonner.
De som sluttetsegtil flermedialitetsakemativet
argumentertei sammeretning:
«Somenfelgeavdenpinsipidletilnarningen
oterfor,
zilck ickileutfallet
avenplanfonnneytral
hamnnisering
innebare
nullsats
også
for tilszarenck
cligitak
redaksjondie
enester».
Flermechalitetsalternativet
anbefaltelikevellaymomspå åtte prosent for digitalemedier.
Dette ble gjortut fra en pragmatiskvurderingav hva som syntesmuligå oppnå
innenforEU-systemet.To ukerfør mediestøtteutvalget
la frem sin rapportpresenterte
Europakommisjonen
et "Grean
Paper.Onthefuture VA 7'. Forslageneog
gjennomgangenher tyderpå at momsspørsmåletkan væremer fleksibeltenn det
mediestøtteutvalget
la til grunn.NJ vil derforhevdeat momsfritakbør innføresogså
for kjøp av journalistikkpå digiralemedier.Den natudigeavgrensningav hva som skal
falleinn under momsfritaketmå væreallemediersom er omfattetav
Mediefridomslova.Det vil denned gjeldeaviser,nettaviser,kringkasting,fagpresseog
ukepresse.Subsidint menervi at lavestmuligmomssatsbør innføresfor digitale
medier.
Urimelig forskjellsbehandling av ukepressen
Mediestøtteutvalget
vurderteikkestøtteordningerfor ukepresseni sin utredning.
Utvalgetskriverat:
"Ukepressen
ogbransjevrisasjonene
harpåpektatforskjellsbehandlingmd
hazsyztil muz-sats
nrIlandagsaziser
cguktprdseerurindigBegrunneken
erblantannetat ogsåukepressen
bidrarnEd
n}kets-ogaktualitasjourniktikk
ogerziktigfornorskspråkogkultur.UtuzIwtharikkegått
namereinnckttetafiu deferinger
mindatet
girombegrenset
ressursbmk.
E n endzinginzza-sats
for
ukTressen
tn etentudtzurderes
saaskilt".
NJ er opptatt av at det er joumalistikkenog innholdetsom skalværeavgjørende,ikke
hvilkenkanalden gisut i. Det store skilleti momssatsmellomaviserog ukepresseer
unmeligfordi ukepressenbidrarmed høy gradav vesentligaktualitetsjournalistikk,
innenforde sammekvalitetsstandarder
som annenjournalistikk.Ser en på
momssatsenei andre europeiskelandser vi ogsåat det som regeler samsvari momsen
på dissemedietypene.NJ menerderforprinsipieltat ukepressenbør omfattesav
momsfritaket,subsidiærtat det innføreslavestmuligmomssatsfor dissemediene.
Omfordeling kan true mangfoldet
Omfordelingsalternativet
skissereren muligomleggingav mediestøtten,der det ilegges
momspå åtte prosent og at det gisny direktestøttetil medienepå oppunder600
millionerkroner.NJ advarerav fleregrunnerimot en slikomleggingav systemet.
For det første ser NJ ingengrunntil å leggeom fra en godt fungerendeordningsom
momsfritakettil en uvissog uforutsigbarny direktestøtte.I tilleggmenerNJ at
forslagettruer redaksjonelluavhengighet,og at det skaperhøy uforutsigbarheti en
alleredeusikkermedietid.En slikny stor støtteordningmå troliggodkjennesinnenfor
EØS-systemet,noe som ogsåskaperusikkerhetom realismeni forslaget.
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som fremtidig
NJ ber derfordepartementetavviseomfordelingsalternativet
mediestøttesystem.

Plattformnøytraldirektestøtte
NJ menerdirektestøttesom gisi tilleggtil momsfritakhar værtviktigfor å
og for å hindreensrettingav
opprettholdeet stort norsk mediemangfold,
journalistikken.
og har dermedfalt i verdide
Direktestøttenhar ikkeholdt tritt medprisutviklingen,
leggeropp til.
sisteårene.Det er derforviktigat støtten økes,slikmediestøtteutvalget
gitt at
direktestøtte,
få
kunne
bør
VideremenerNJ at det bør vurderesom fleremedier
det innføresnyekriterierfor tildeling.
har i høy gradfungertetter hensikten.Forskningfra Helge
Produksjonstilskuddet
Østbyeved Universiteteti Bergenviserat støtten har værtsærligvellykketi forholdtil
å opprettholdeet stort mangfoldav lokalaviser.I tillegghar det vært stor stabiliteti de
riksspredtemeningsbærendeavisene.Når det gjeldernr 2-aviserhar
ikkeklartå hindrenedleggelserog fusjoner,slikat stadigfærre
produksjonstilskuddet
norskebyerhar reelldirekteaviskonkurranseLikeveler det grunntil å tro at tilskuddet
er et vesentligbidragtil at det fortsattgisut konkurrerendeaviseri flerebyer.
er kun rettet mot avisog avisopplag.En modernemediestøtte
Produksjonstilskuddet
Dagenssystemkan væreet
må rettesmot innhold,ikkemot publiseringsplattform.
hver lesersom går fra papir
for
støtte
taper
bedriftene
da
utvikling,
digital
mot
hinder
til nett ellerbrett. Dette er ikkei tråd med intensjonenei støtteordningen.
leggerderforvekt på overgangtil plattformnøytralekriterierfor
Mediestøtteutvalget
direktestøtte,og at støtten bør rettesmot innholdog journalista, i stedetfor
NJ støtter endringav kriteriene,og ønskerkriteriersom leggervekt
publiseringsform.
på brukerbetaling,redaksjonellbemanningog nettodekning.Måletmed støtten må
væreå sikreen høy gradav originaljournalistikk.
NJ støtter forslagom ny støtteordningfor små lokalaviser,slikdet er skissertav
utvalget.
Utbytteforbudet gir legitimitet

forslagom å avvikleutbytteforbudetsom i dag
NJ vil advaremot mediestøtteutvalgets
Støtteordningenslegitimitethvilerpå at direkte
er knyttettil produksjonstilskuddet.
statligstøtte brukestil formålet- nemligtil redaksjoneltinnhold.Det er for øvriglite
som tyderpå at utbytteforbudethar værttil hinderfor nysatsingerog veksti bransjen.I
periodenutbytteforbudethar eksisterthar tvert om et sværtstort antallnyelokalaviser
blitt etablert.

Økt kompetanse- høyere kvalitet
forslagom å styrkernålrettedetiltakfor økt
NJ støtter mediestøtteutvalgets
gjennomstøtte til Instituttfor Journalistikk
kompetanseog kvaliteti journalistikken,
(IJ),Landslagetfor Lokalaviser(LLA)og Rådetfor anvendtmedieforskning(RAM).
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Journallstikkener i rivendeutvikling,og det er avgjørendefor kvalitetenmed hyppig
påfyllav kompetanseog kunnskap.
Støttensom staten bidrarmed til Instituttfor Journalistikksikrerat journalistenekan
tilbysøkt kompetansegjennomkorte og lengrekurs innenforalt fra metodeog
kildebruk,til innsyn,offentlighet,etikk,og redaksjonellbruk av nye medier.
IJ tilbyrkurs for alletypermedierog journalisterfra helelandet Statsstøttenskali
særliggradsikreat ogsåjournalisterfra økonomisksvakerebedrifterogsåkan
nyttiggjøreseg av ny kunnskap.
Joumalistenebidrarselvtil finansieringenav instituttet,gjennomat en høy gradav
vederlagsmidler
kanalisereshit I tilleggbidrararbeidsgiverne
ved å betalekursavgift
for deltakerne.Likeveler det et faktumat instituttethar en svættsårbarøkonomi,og
økt statligstøtte vil væreviktigfå å nå ut medtilbudtil en akseptabelpris til alle
journalister.
Landslagetfor Lokalaviserdriveri tillegget godt kursoppleggfor sinejournalister,som
i hovedsakjobberi sværtsmå medier.Mulighetenfor å tilbykorte og intensivekurs
særligviktig NJ støtter derforøkningav støttentil kursi regiav LLA.
RAMbidrarvesentligtil finansieringav viktiganvendtmedieforskning.
M støtter
forslageneom å øke støttentil dette fonnålet.

Øvrige støtteordninger
M menerdirektestøttentil samiskeog minoritetsspråklige
aviserbør opprettholdes.
Det sammegjelderekstradistribusjonstilskudd
for aviseri Finnmark.
NJ menerdet bør gjøresen grundigevalueringav støtteordningentil periodiske
publikasjoner,som i dagforvaltesav Kulturrådet.Å innføreobjektiveog forutsigbare
kriterierfor støtten bør væreen målsetting.Det bør derforvurdereså leggedisse
medieneinn blant de som søkerom direktestøtte/produksjonstilskudd.
NJ menerstøtten til lokalkringkasting
bør opprettholdes,men endresslikat den gjøres
plattformnøytralog at den kan gisbådetil lokalog regionalproduksjon.
NJ menerstøtten til utviklingsprosjekter
bør gistil samarbeidsprosjekter
i bransjen.
NJ er skeptisktil etableringsstøtteutoverden som liggeri form av dobbelttilskudd
etter første år i dagensdirektestøtte.
Nj støtter en prøveordningmed arbeidsstipender
til selvstendigenettjournalister.

lin Floberghagen
Leier
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