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Høring - Forslag om endring av reglene for behandling av klager over
vedtak om tildeling av pressestøtte og tilskudd til audiovisuelle
produksjoner

Vi viser til Kulturdepartementets høring av 14. desember 2011 med forslag til endringer i
diverse forskrifter som omhandler vedtak om tildeling av pressestotte og tilskudd til
audiovisuelle produksjoner.

Forslagene innebærer for det første at klagebehandlingen av enkeltvedtak om tildeling av
pressestøtte legges til Klagenemnda for mediesaker. For det andre innebærer forslaget en
avskjæring av klageadgangen for faglig kunstnerisk skjønn i tilskuddsordningen til
audiovisuelle produksjoner.

Medietilsynet slutter seg til forslagene. Medietilsynet legger til grunn at frie og uavhengige
medier er en grunnpilar i demokratiet. Dette tilsier tilbakeholdenhet fra politisk myndigheter i
å instruere eller overprøve tilsynet slik at det kan oppstå mistanker om at det ligger politiske
hensyn bak enkeltavgjørelser.

Vi informerer om at pressestøtten i allmennhet tildeles ut fra objektive og forutsigbare
kriterier. Erfaringer tilsier at vi mottar få klager.

Vi peker spesielt på følgende forhold:

Stotten til anvendt medieforskning (kapittel 335 post 75) tildeles etter anbefaling fra Rådet for

anvendt medieforskning (RAM) som består at seks medlemmer. Disse er oppnevnt etter

forslag fra Norsk Presseforbund og Norsk Medieforskerlag. To medlemmer oppnevnes på fritt

grunnlag. Selv om enkelte kritericr er fastsatt for fordelingen, av departementet i St. prp.nr. I

og i en «intern» vciledning ved søknad om midler, vil behandlingen av midler til anvendt

medieforskning framstå som mer skjønnsmessig enn den øvrige pressestøtten. Hver enkelt

søknad er også vurdert ut fra en helhet, basert på budsjettrammen og øvrige søknader.
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Vi registrerer at høringsnotatct har utelatt støtten til lokalkringkastingsformål (kap 334, post

7I). Støtten fordeles av Medietilsynet, etter innstilling fra Fagatvalget for lokalkringkasting. I

samsvar med RAM foretar fagutvalget en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Vi legger til

grunn at klager i forbindelsc med denne ordningen også bør behandles av Klagenernnda for

mediesaker. Vi mottar forholdsvis få klager også på dette saksområdet.

Medietilsynet mener at det bør være en avskjæring av klageadgangen for det faglige skjønnet
i forbindelse med støtte til anvendt rnedieforskning og lokalkringkastingsformål, i tråd med
tilskuddsordningen til audiovisuelle produksjoner.
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