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Referanse 2010/05024 ME/ME3 HHO:elt
Høringsuttalelse fra Indre Akershus Blad:
Indre Akershus Blad har 19.000 lesere, og et offisielt opplag på 7.841
abonnenter. Indre har hatt
opplagsvekst i 15 av de 16 siste årene. I unntaksåret var nedgangen på
sju abonnenter. Avisen har de ti
siste årene økt opplaget med 15 prosent.
Indre trykker fem til ti leserinnlegg i hver utgivelse (tre i uka –
mandag, onsdag og fredag). Målet er 60
til 80 stoppunkter – eller lesertilbud – i hver utgivelse. Med
stoppunkter menes vignetter og små og
store titler. Indre har 15-20 større nyhetssaker i hver utgave.
Redaksjonen har fem hele journaliststillinger og et frilansbudsjett på
rundt 1 million kroner. Totalt har
avisen 11,3 årsverk fordelt på 13 ansatte – og en omsetning på drøye 25
millioner kroner.
Indre Akershus Blad er en drivende kraft i arbeidet med å skape vekst og
en sunn og god utvikling i
utgiverkommunene Aurskog-Høland, Rømskog, Sørum og Fet – som samlet har
drøye 40.000
innbyggere.
Indre Akershus Blad setter dagsorden med saker som griper inn i folks liv
og hverdag. Med god
lokalkunnskap, og god teft, har avisen hele tiden saker som diskuteres
rundt kjøkkenbordet, på kafeen
og arbeidsplassen. I løpet av året har vi to-tre saker som kommer fram i
riksmediene.
Indre Akershus Blad mottar ikke produksjonstilskudd. Tilskuddet bør gis
til medier som bidrar til
mediemangfold – også i utkantområder. Dersom støtten forsvinner, trues
eksistensgrunnlaget til
mange små og store aviser.
Produksjonstilskuddet bør bestemmes straks bekreftet opplag er klart.
Momsfritaket for trykte aviser bør videreføres, og gjerne utvides til å
omfatte avisinnhold som
distribueres på digitalt format.
Momsfritaket fører til at flere kjøper og leser avisen. Målet må være at
flest mulig – også folk med lave
inntekter - skal være best mulig orientert om nyheter og samfunnsdebatt.
Statens annonsering i Indre Akershus Blad beløper seg til rundt 100.000
kroner i året. Det er altfor lite.
Mindre lokalaviser rundt om i Norge står veldig sterkt, og leses grundig.
Derfor bør staten annonsere
mer i lokalavisene over hele landet.

Tiden er overmoden for en revisjon av statens annonsepolitikk.
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