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Høring – NOU 2017:17 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for 
borgerne 

Mediemangfoldsutvalget ble bedt om å utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, 
og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt 
mediemangfold i Norge. Utvalget leverte 7. mars 2017 sin utredning til Kulturdepartementet. 
Kulturdepartementet legger med dette Mediemangfoldsutvalgets utredning NOU 2017:17 ut 
på høring.  
 
Utredningen kan hentes fra Kulturdepartementets nettsider (lenke).  
 
Utvalget legger fram flere forslag, både til endringer i eksisterende ordninger og til nye 
støtteordninger og avgiftsfritak for mediebransjen. Departementet vil særlig be om innspill til 
hvordan virkemidlene som utvalget foreslår bør prioriteres og finansieres: 
 

- Endringene og de nye tiltakene er beregnet til å koste mellom 743 og 843 millioner 
kroner per år, inkludert kompensasjon til en kommersiell allmennkringkaster på tv. 
Departementet vil derfor be høringsinstansene kommentere og prioritere de ulike 
tiltakene, med utgangspunkt i hvor treffsikre tiltakene vil være for å videreføre og 
styrke mediemangfoldet.  

 
- I kapittel 9 drøfter utvalget alternativer for finansieringen av utvalgets forslag. 

Departementet vil be høringsinstansene kommentere og eventuelt supplere 
alternativene utvalget drøfter.  

 
Departementet ber om høringsinnspill innen 23. juni 2017. 

Høringsinstanser ihht. liste 
   

 
 
 
   

Deres ref Vår ref Dato 

 17/1301-  23.03.2017 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-7/id2541723/


Side 2 
 

 
Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn 
høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på 
våre nettsider. Høringen finnes på http://www.regjeringen.no/2544897.  
 
Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, 
medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. 
 
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken 
direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Øyvind Christensen (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Helle Berg Alfsen 
 førstekonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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