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Høringsuttalelse – tillegg til høringsnotat om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 

(en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtten og tilskuddssatser. 

Det vises til tillegg til høringsnotat datert 30.04.13. Herved oversendes kommentarer til forslaget fra 

følgende aviser som pr. i dag mottar produksjonsstøtte: Vårt Land, Dagsavisen, Klassekampen, 

Nationen, Dagen, Rogalands Avis og Bergensavisen. Avisene vil i tillegg oversende egne 

høringsuttalelser. 

1. Utbytte 

Vi støtter forslaget om å tillate et visst utbytte, men mener at forslaget er for begrenset til at det vil 

ha noen vesentlig effekt – ikke minst for aviser av en viss størrelse. Det er ikke bare små aviser som 

kan ha behov for å hente inn kapital. * 

2. Vilkår for støtte 

Vi har ingen innvendinger mot de foreslåtte vilkår for bruk av støtte. 

Vi vil påpeke at det er avgjørende at man ikke bare ser på flytting av økonomiske midler mellom 

selskap, men også hvordan journalistikk eller journalistisk produksjon fra de samme 

medarbeiderne kan flyttes mellom en papiravis som kan være støtteberettiget og et nettselskap 

som er lønnsomt. Dette vil i så fall være en urimelig bruk av støttekroner, som vil kunne virke 

konkurransevridende i det digitale nyhetsmarkedet. 

3. Egen rikssats 

Vi støtter forslaget om at det gjenopprettes en egen kategori for riksaviser med konkrete kriterier. 

Det synes å være riktigere med en rikssats enn med en Oslo-sats, slik det først var foreslått. En 

kategorisering som ikke behandler Oslo og de øvrige storbyene likt, henger ikke sammen med mål 

om mediemangfold.    

 

 

 

* Klassekampen viser til egen høringsuttalelse om utbytte.  
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Oslo/Bergen/Stavanger, 23.05.13 

 

Med hilsen 

      

Anders Nyland        Helge Simonnes 
Ansvarlig redaktør      Ansvarlig redaktør og adm.dir. 
Bergensavisen       Vårt Land 
 
 

     
Veslemøy Fredriksen      Eirik Hoff Lysholm 
Adm.dir.       Ansvarlig redaktør (kst.) og adm.dir. 
Bergensavisen       Dagsavisen 
 

      
Bjørn Sæbø       Marga van der Wal 
Sjefredaktør og kst. adm.dir.     Administrerende direktør 
Rogalands Avis       Klassekampen 
 

     
Mari Velsand       Geir Morten Nilsen 
Sjefredaktør og daglig leder     Adm.dir. 
Nationen       Dagen 
 

 

       


