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Høringsuttalelse om NOU2010: 14: Lett å komme til 
orde, vanskelig å bli hørt 
 
Ref.: 2010/05024 ME/ME3 HHO:elt 
 
 
Akershus Amtstidende (Amta) er lokalavisa for kommunene Frogn og Nesodden i Akershus 
fylke. Kommunene har til sammen 32.000 innbyggere.  
Historien Akershus Amtstidende strekker seg 138 år tilbake i tid og avisen er i dag eiet av A-
pressen. 
 
Avisen har hovedkontor i Drøbak i Frogn kommune i tillegg til et lokalkontor på Nesodden. 
Totalt er det nå 20 ansatte fordelt på 19,1 årsverk. Fem ansatte jobber på Nesodden, mens de 
resterende 14 har tilhold i Drøbak. Avisen omsetter for ca 37 millioner kroner.   
 
Amta er den enste lokalavisen i distriktet som kun dekker kommunene Nesodden og Frogn. 
På Nesodden er Amta den eneste lokalavisen, mens vi i Frogn konkurrerer med Østlandets 
Blad. 
 
Amta står sterkt i begge kommuner, men vi er bekymret for opplagsutviklingen som de siste 
årene har vært negativ. Bekreftet opplag etter 2010 er 8267. Nedgangen var på 177 
eksemplarer. Lesertallene er derimot stabile. Gjennom de siste ti årene har ikke lesertallene 
for avisen endret seg. Papirutgaven leses av drøye 20.000 mennesker hver dag. Her får leserne 
kun saker fra Nesodden og Frogn, alt egenprodusert. I snitt leveres det 28 sider per dag med 
en vektet redaksjonell del på 70 prosent.  
Våre nettsider amta.no har daglig 2.500 brukere. 
 
Vi mener at vi har lykkes med å være limet i lokalsamfunnet. Debatten i vårt distrikt foregår i 
amtas spalter og det er mange eksempler på at saker som er tatt opp i vårt fora ender opp på 
makthavernes bord. Avisen legger vekt på nyheter, kultur, sport og debatt og har lokal 
lederartikkel hver avisdag. Debattforumet i papiravisen fyller i all hovedsak minimum en side 
hver dag. Dette er da lokale leserbrev. Amta har sterke tradisjoner for å formidle nevnte 
stoffområder og setter stor prestisje i vårt samfunnsoppdrag – vi skal undersøke, informere, 
utøve samfunnskritikk og være en del av et velfungerende demokratisk lokalsamfunn.    



 

 
Wienerbrødskjæringa 3 – 1440 Drøbak 

Postadresse                               Telefon               Telefaks            Bankkonto            Organisasjonsnummer 
Postboks 12, 1441 Drøbak       64 90 54 00         64 93 37 44      5102.05.36903         NO 834 119 552 MVA 

 
Det er svært sjelden saker fra vårt distrikt får rikspressens interesse. I så måte er innbyggerne 
prisgitt en god lokalavis som kan opprettholde og bidra til åpenhet og debatt.  
 
Vi får jevnlig konkrete tilbakemeldinger på at flere deler på abonnement. Det sier oss at det er 
et tak for hvor mye leserne er villige til å betale for et abonnement. Opplaget synker, mens 
lesertallet er stabilt.  
 
 
Amta er meget klar på at momsfritaket må videreføres. Fjernes nullsatsen vil det få betydelige 
økonomiske konsekvenser. Vi mener det er urimelig å belaste våre abonnenter med betydelig 
økte priser utover den generelle prisstigningen. Merkostnaden for avisen ved en innføring av 
åtte prosent moms vil beløpe seg til cirka 1,2 millioner kroner.  
 
Det er viktig for oss å være rustet til å investere i både produktutvikling og 
kompetanseheving. Vi og leserne stiller stadig større krav til produktet, og en dreining mot 
kutt i det redaksjonelle produktet vil være særdeles uheldig. Det er derfor av avgjørende 
betydning for oss at nullmoms videreføres for papiraviser – vi mener at dette må være praksis 
også på digitale produkter.   
 
 
 
Akershus Amtstidende har følgende prioritering i sin høringsuttalelse: 

1. Ingen moms på papiravis eller digitale utgaver 
2. Ingen moms på papiravis, 8 prosent på digital avis 

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Morten Øby 
Ansvarlig redaktør/daglig leder 
Akershus Amtstidende 


