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HØRING - NOU 2010:14
1 Bakgrunn

Forsvaretsforum ønskermed dette å si sin mening - slik Kulturdepartementethar oppfordret til - om
NOU2010:14fra Mediestøtteutvalget.BladetF er utgitt av Forsvaretsforum på oppdrag av eieren,
Forsvarsstaben.
Det er medlemav DenNorskeFagpresses
Forening(Fagpressen),
som innebærerat det
redigeresetter Lov om redaksjonellfridom i media,Redaktørplakaten
og Vær-Varsom-plakaten.
Magasinethar et opplag på ca 85 000 og utgis 10gangeri året.
2 Drøfting

Forsvalets forum støtter høringsdokumentet som er utarbeidet av Fagpressen.Vi går inn for
videreføring av mva-fritak for fagblader, tidsskrifter og aviser,samt innføring av en lavsatspå
åtte (8) prosent på elektroniske medier.

Mva-fritaket på fagblader, tidsskrifter og aviser har i mer enn 40 år bidratt til at folk i Norge har
hatt en rimeligere tilgang på nyheter, debatt og relevant samfunnsinformasjon.Det bekreftes
av statistikk for lesertallog lesetid. Enfremtidig mediepolitikk bør derfor ikke starte med å sette
på spill det historisk sett mest velfungerende,forutsigbare og objektive bidraget til et opplyst
samfunn.
Å legge mva på fagpressevil føre til at eiere i pressedeøkonomiskevurderinger vil kunne legge
ned kritiske blader og nettsteder og heller satsepå styrt informasjon fra sine
informasjonsavdelinger.Det vil være en uheldig utvikling.
Mva på fagpresseog tidsskrifter vil svekkede demokratiskeprosessersom dagensordning
åpner for. Fagpressenrepresentererpå mange måter utgangspunktet for nyhetsstrømmenog
debatten i samfunnet. I fagpressenspublikasjoner er det kompetanse- og kravtil den grundige
spesialiserte,faktabaserteog etterrettelige journalistikken - som er kjernen. Den danner
grunnlag for nyheter i aviserog andre media som sprer kunnskapentil et enda bredere
publikum.
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3 Konklusjon

I dagsaviser,nettaviser og kringkasting blir det på vårt blads fagområder, som forsvars-og
sikkerhetspolitikk,færre spesialisterog flere generalister.Her har fagpressenen viktig oppgave
—en oppgave som kan bli vesentlig svekketved innføring av mva.
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