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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRING I UTKAST TIL 
FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD TIL NYHETS- OG 
AKTUALITETSMEDIER 
 

Amedia viser til høringsbrev fra 30.4.2013. 

 

Amedia har tidligere uttalt seg i saken 25. mai 2012 og 8. januar 2013. Vi viser til disse 

uttalelsene. 

 
Amedia viser til høringsuttalelser fra Mediebedriftenes Landsforening og fra 

Bergensavisen i sakens anledning, som vi mener på en god måte gir uttrykk for de 

betenkeligheter som er knyttet til de framlagte forslagene til endring av forskriften. 

 

Utover de synspunkter som der framkommer, ønsker Amedia kort å uttale følgende: 

 

Amedia mener det er uheldig at det legges opp til en forskjellsbehandling av medier som 

er del av et konsern og medier som står utenfor et konsern – og av små og store aviser. 

 

Vi kan ikke se at det foreligger noen saklig grunn til en slik forskjellsbehandling.  

Det foreliggende notatet bærer preg av at man ser på et konsern som eier av aviser, som 

en potensiell trussel mot avisens evne til å drive sitt publisistiske virke – og som det 

følgelig er nødvendig å sette inn særskilte verne- eller kontrolltiltak mot. 

 

Det er ikke eierskapet som er det avgjørende for om en avis vil kunne klare seg i 

markedet eller ikke . Det avgjøres av om avisen evner å tiltrekke seg tilstrekkelig antall 

abonnenter/lesere og har et godt nok grunnlag i annonsemarkedet. 

 

Oversikten over antall avisnedleggelser i Norge de siste årene, viser med all tydelighet at 

det ikke er aviser eid av og knyttet til et konsern som blir innstilt. Det er vår oppfatning at 

norske mediekonsern har bidratt til å sikre mange avisers overlevelsesevne – snarere 

enn å utfordre denne.  
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 Side 2 

Amedia mener det er viktig at den statlige mediepolitikken og dens virkemidler er nøytrale 

i forhold til eierskap. Det er ikke det foreliggende forslaget til endringer av forskriften for 

produksjonstilskudd.  

 

Det er vår oppfatning at reglene om utbytte og vilkår for bruk av støtten må utformes slik 

at den likebehandler alle aviser. Det er ikke til gunst for norske lokalaviser som er 

berettiget til å motta produksjonstilskudd, om de incentivordninger som etableres knyttet 

til adgangen til å utbetale utbytte, ekskludere et konsern fra å kunne gå inn på eiersiden 

på samme vilkår som en annen eier.  

 

Det er videre ingen grunn til å mene at kun små aviser har behov et regelverk som 

inneholder adgang til å utbetale et utbytte. Dette er i minst like stor grad et behov for 

større aviser. Behovet for investorer som er villig til å satse risikokapital, kan være 

avgjørende for større avisers evne til å klare seg i markedet. Da er det viktig at også eiere 

av slike støtteberettigede aviser, vil kunne ha mulighet til å få utbytte på like vilkår med 

andre. 
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