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Aust Agder Blad vil med dette gi uttrykk for stor bekymring over de forslag som vil rokke
ved de støtteordninger aviser som vår har i dag —støtteordninger som i stor grad bidrar til at
også de minste avisene har muligheter til å møte de utfordringer og omstillinger som en ny tid
krever. Innføring av moms på papiraviser vil bidra til å svekke en allerede svært sårbar
økonomi.
Aust Agder Blad er en liten lokalavis, med et opplag på i underkant av 4000. Vi kommer ut i
østre del av Aust-Agder, et distrikt som dessverre preges av stagnasjon og
befolkningsnedgang. Annonsegrunnlaget er spinkelt. Kommunene Risør og Gjerstad scorer
høyt på de negative faktorene i levekårsundersøkelsene, med høy arbeidsledighet, store
sosialutbetalinger og mange uføretrygdede.
Med et slikt bakteppe er moms på lokalavisen en trussel for vår fremtidige utvikling. Vi
frykter dessuten at har man først innført moms, er den langt lettere å øke, enn å fjerne.
De minste lokalavisene her i landet —vår inkludert - har vært bevisste på prising av produktet,
og har allerede tatt ut det markedet er villig til å betale. Får man en ytterligere prisøkning som
følge av moms, ville dette føre til en betydelig nedgang i opplaget, og med det svikt i
annonseinntektene.
Vi mener dessuten at en prisøkning som folge av moms, vil føre til at det er de ressurssvake —
de med dårligst økonomi —som først vil prioritere bort lokalavisen. Dette omfatter grupper
som minstepensjonister, unge uten arbeid og innvandrere. En slik utvikling kan ikke være
ønskelig.
Med 8% moms vil prisstigningen på vår avis bli på 106 kroner i året. Det er over tre ganger
så mye som en "normal prisstigning". Det sier seg selv at dette vil få konsekvenser. Basert på
erfaringstall mener vi opplaget vil bli redusert med 15 prosent. Det er dramatisk.
Skulle disse prognosene slå til, vil annonseomsetningen også bli betydelig redusert. Det vil
igjen bety kutt i redaksjonelle stillinger, og et dårligere produkt. Vi mener dette må være galt i
en tid da man ønsker å styrke lokaldemokratiet gjennom økt engasjement. Her spiller som
kjent lokalavisen hovedrollen.
Avisen fikk i 2010 vel 542 000 kroner i pressestøtte. Dette er et viktig inntektsbidrag, men
denne støtten har dessverre ikke fulgt prisutviklingen. For å kunne møte de utfordringer vi nå
står overfor trenger vi en kombinasjonen av økt pressestøtte og momsfritak. Dagens
pressestøtte bidrar til å finansiere en stilling i redaksjonen, som består av 4 journalister.
Vi kan heller ikke se noen rimelighet i at man skal ha moms på digitale tjenester. Journalistikk
bør etter vår mening være unntatt moms.
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