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HØring - støtte

til lokalkringkasting

fortsatt skal være til lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte
Det
betyr
de
som i dag sender lineære sendinger samtidig og uendret via kabel,
lokalkringkastere.

TV Vestfold mener at støtten

fiber eller RiksTV.
Begrunnelsene er som følger:
L. De som er innenfor denne ordningen i dag driver en lineær form for kringkasting. Denne er

' 2.

mer kostbar enn et rent video om demand tilbud gjennom web-tv.
Den lokale kringkasteren er ofte nr. 2 innholdsleverandør i distriktet. Ved en endring vil det
lokale mangfoldet kunne blitruet.

3.
4.

5.

vil bli en svekkelse og utvanning av dagens løsning. Dette vil forverre
rammebetingelsene for lokalkringkasting og vil skape vesentlig forskjellsbehandling av
mindre medieka na ler med forskjel lige teknologiske publiseringsløsni nger.
Denne stØtteordningen har vært, og er, svært viktig for utviklingen av kvalitet hos
stasjonene. Denne ordningen har også Økt den TV faglige kompetansen hos stasjonene. Nå er
antall stasjoner igjen økende og for å opprettholde og Øke et TV-mangfold er ordningen viktig
En utvidelse

fortsatt.
Medlemmene innenfor TV - grupperingen mener at dersom denne stØtteordningen utvides
bør kanskje også produksjonsstøtten utvides til å gjelde medlemmene innenfor TV.

tillegg mener vi at:
Muligheten for frittstående produsenter til å sØke gjennom konsesjonær bør fjernes.
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Til mediestØtte utvalgets rapport.

-

at
denne gjelder nyhets- og oktualitetspregede lyd- og bildeproduksjoner på alle plattformer,
uavhengig om de er lokale eller ikke. I dette olternotivet utvides også dagens ordning for
I omfordelingsolternativet foreslås en utvidelse av dogens stØtte til lokal kringkosting slik

utviklingsprosjekter i lokal kringkasting slik at den inkluderer støtte og omstilling for alle
medier som omfattes av Lov ov redoksjonell fridom. I omfordelingsolternativet innføres
dessuten en ny støtte til etoblering ov ny virksomhet.

Vimener:
Dette alternative åpner opp for at både lokale og nasjonale innholdsprodusenter på tvers av
plattformer kan søke. Vi mener derimot at støtten bør øremerkes til lokale innholdsproduksjoner før
å øke mangfoldet i distriktene.
- I flermediolitetsolternativet foreslås en utvidelse av dagens støtte til lokal kringkasting slik ot
denne gjelder nyhets- og aktuolitetspregede lyd- og bildeproduksjoner på alle plattformer for
lokole og regionole medier. Iflermediolitetsdlternotivets vekstmodettforestås det i tiltegg å
utvide dagens ordning for utviklingsprosjekter i lokal kringkasting slik at ordningen inkluderer
utviklingsprosjekter der større deler ov mediebransjen somorbeider.

Vi mener:
Den største utfordringen med dette alternativet er definisjonen av lokale og regionale medier.

Innenfor den nåværende forskrift kan alle som enten er lokalkringkastingskonsesjonærer eller
registrerte lokalkringkastere søke. Vi mener det er en god avgrensning som også bidrar til et lokalt
mangfold.

Med vennlig hilsen
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