
 

Norges Bygdekvinnelag er en landsdekkende organisasjon med 14 000 medlemmer og 450 lokallag. Vi arbeider 
aktivt for levende bygder og er opptatt av gode kår for befolkningen, næringslivet og arbeidsplasser i distriktene.  

 

Til 
Kulturdepartementet v/ politisk ledelse 
Postboks 8030 Dep. 
0030 Oslo 

         
         Oslo, 3. februar 2014 

Endring i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 

Norges Bygdekvinnelag viser til høring på endring i forskrift om produksjonstilskudd til 
nyhets- og aktualitetsmedier, omlegging av pressestøtten. 

Norges Bygdekvinnelag er klar over at høringsfristen er passert, men ønsker likevel å 
kommentere saken. Så langt Norges Bygdekvinnelag kan erfare, kan denne omleggingen bety 
et kutt i pressestøtten til mange av landets lokalaviser og medføre at nærmere 30 aviser i 
distriktsnorge vil bli rammet. Dette reagerer vi sterkt på. 

For en Regjering som er opptatt av lokaldemokrati og lokal styring, er det gode grunner til å 
opprettholde pressestøtten. Lokalavisene spiller en helt sentral rolle i mange norske 
lokalsamfunn. De er en viktig arena for utviklingen av det norske lokaldemokratiet og for det 
levende engasjementet, den offentlige debatten og mangfoldet der folk bor. Det er også 
lokalavisen som formidler hva som skjer av lokale aktiviteter.  Lokalavisene fyller dermed en 
viktig funksjon som de store dagsavisene ikke kan ivareta, og et kutt i pressestøtten til aviser 
med opplag på mellom 4000 og 6000 vil ha en negativ effekt på lokaldemokratiet. 

Vi mener lokalavisene må anses som en del av landets felles infrastruktur på linje med 
offentlig infrastruktur, som blant annet er viktig for næringsliv og arbeidsplasser i distriktene. 

Lokalaviser er sårbare og lever allerede under tøffe økonomiske kår. De kan i liten grad 
basere deler av sin finansiering på annonser, reklame og abonnenter slik dagsavisene kan. 
Dersom Regjeringen gjør endringer som fører til kutt i pressestøtten, vil dette innebære 
strammere rammevilkår for de mange lokalavisene, og kan i sin ytterste konsekvens bidra til 
nedlegging. 

Norges Bygdekvinnelag ber Regjeringen ved Kulturdepartementet om ikke å gjøre 
endringer i pressetøtten som vil svekke store deler av landets lokalaviser økonomisk. 
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