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Høringsuttalelse produksjonsstøtteendringer 
 
Redaksjonsklubbene i Dagsavisen og Vårt Land ønsker å komme med en uttalelse i høringen 
om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.  
 
Vår arbeidsgiver Mentor Medier, samt vår fagforening Norsk Journalistlag, er begge invitert 
til å komme med en høringsuttalelse. Vi vil gjerne synliggjøre våre standpunkt også.  
  
I forslaget til nye regler for pressestøtte vil Kulturdepartementet innføre et tak på 40 millioner 
kroner i produksjonsstøtte per avis. 
  
Det er forståelig at det ønskes en begrensning oppad på produksjonsstøtte. Men et flatt 
kronetak på 40 millioner, i tillegg til en begrensning på 40 prosent av støttemottakernes totale 
driftskostnader, vil kunne være ødeleggende for våre avisers muligheter til å overleve i et 
hardt avismarked. 
  
Dagsavisen mottok for 2013 42.764.482 kroner i pressestøtte, og Vårt Land 44.462.176. Ved 
innføring av det foreslåtte støttetaket, vil våre aviser til sammen  miste over åtte millioner 
kroner i produksjonsmidler årlig. I en allerede presset avishverdag vil dette kunne få store 
konsekvenser for vår evne til å produsere konkurransedyktige aviser. En så stor samlet 
nedgang i pressestøtte (på 8,4 millioner kroner) i 2014 for vårt moderkonsern Mentor Medier 
vil også være alvorlig for konsernets økonomi som helhet. 
  
Kostnader til marked, administrasjon og lignende er allerede skåret ned til et minimum i våre 
aviser, og en rekke driftsfordeler er oppnådd ved å samle driften av de to avisene under ett 
konsern. I praksis, og i all hovedsak, går pressestøtten dermed til den redaksjonelle driften av 
disse avisene. Det er dermed vanskelig å se for seg annet enn at kutt i pressestøtten vil gå 
direkte ut over den redaksjonelle bemanningen i avisene, og dermed det journalistiske 
produktet. 
  
På sikt er et flatt kronetak også ødeleggende for vår evne til innovasjon og omlegging, som 
departementet ønsker med nyordningen av pressestøtten. Et konkret eksempel er Dagsavisens 
satsing på en sonet utgave i Drammen, Dagsavisen Fremtiden. Her tar Dagsavisen ansvar for 
å videreføre en rik sosialdemokratisk avistradisjon, og markedet har vist seg å reagere svært 
positivt på tiltaket, med over 2.000 nye abonnenter på tre måneder. 
Med et flatt kronetak på pressestøtten vil imidlertid Dagsavisen ikke få noen uttelling for 
denne satsingen i form av pressestøtte per eksemplar, som vår drift i dag er basert på. Et flatt 
kronetak vil også være konkurransevridende i det harde Oslomarkedet, da en avis som 
Klassekampen vil få økt sin pressestøtte per eksemplar, og dermed få en større prosentandel 
produksjonsstøtte enn Dagsavisen, som får begrenset sin støtte oppad til 40 millioner. 
  



Et slikt kronetak vil i praksis være en sakte struping av aviser som har vært sentrale stemmer i 
det norske avismangfoldet etter krigen, og som pressestøtten hittil har ivaretatt.   
 
Det er også bekymringsfullt at et kutt i 8-millionersklassen kan tre i kraft over natta i en 
forskrift. Et slikt kutt krever endringer, og disse endringene er ikke gjort i en fei. Det er ikke 
tatt høyde for å gi nok forutsigbarhet og tid til omstilling. Vi stiller spørsmål ved denne måten 
å drive næringspolitikk på.  
 
I tillegg til tidsaspektet, vil vi påpeke en åpenbar brist i prosessen. I avtalen om statsbudsjettet 
for 2014 ber Stortingsflertallet regjeringen gjennomgå pressestøtten og vurdere ulike modeller 
for å innføre et tak i støtten.  
Et høringsbrev er ingen utredning, derimot et direkte kutt-tiltak. Denne fremgangsmåten 
bryter med Stortingsflertallets ønske, der poenget var å få vurdert ulike modeller for tak på 
pressestøtten. Her fastslår og handler departementet på egen hånd, før ulike modeller faktisk 
er lagt på bordet og belyst for offentligheten.  
 
Som fagforeningsrepresentanter ser vi med bekymring på at Kulturdepartementet nå vil 
innføre regler som vil gjøre fremtiden for våre medlemmer mer utrygg. Vi har også gjort våre 
innvendinger tydelige overfor Norsk Journalistlag i disse høringsrundene.  
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