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H rin suttalelse NOU 2010:14 MEDIEST TTEUTVALGET
Agderposten kommer ut i Arendal med et avisopplag på 21.877 eksemplarer og en nettavis
(www.agderposten.no) med et snitt på 75.000 unike brukere. Vi har følgende uttalelse til fremlegget fra
Mediestøtteutvalget:
Den offentlige mediestøtteordningen har medvirket sterkt til den bredde og det mangfold vi ser i den
norske mediehverdagen. Derfor ønsker vi at mediestøtten videreføres i minst samme omfang som i dag.
Agderposten mener at en moderne mediestøtte må legge til rette for at det kan utvikles gode
forretningsmodeller ogsåfor digital journalistikk, i en tid hvor papiropplagene er fallende, og veksten på
de digitale plattformene ikke kompenserer økonomisk for nedgangen i papir. Samtidig må de offentlige
støtteordningene medvirke til at papiravisene kan opprettholde kvalitet og mangfold.
Agderposten mener altså primært at dagens nullmomsordning for papiraviser bør opprettholdes, og
utvides til også å gjelde digitalt redaksjonelt innhold. I alle fall bør dette gjelde innhold som er likt i
papir og på nett, som når PDF-utgaverav papiravisen utgis på Ipad eller andre leserbrett. Tanken må
være at det er journalistikken som skal støttes, ikke teknologien.
Av de fremlagte alternativene fra utvalget, oppfatter Agderposten flermedialitetsalternativet som det
beste, selv om det ikke er fullgodt. Det løser ikke problemet med ulik moms, men reduserer i det
minste momssatsen på digitale produkter fra 25 til 8 prosent, noe som er ytterst viktig for å kunne
klare den omstillingsprosess vi er inne i. Alternativet viderefører nullmomsen på aviser, noe som også
er avgjørende for at en avis som vår skal klare den digitale transformasjonen uten å knele økonomisk.
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