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Innledning 
Fagpressen er presseorganisasjonen for fag- og nisjemedier i Norge. 
Fagpressen skal, ifølge §1 i vedtektene, være en garantist for ytringsfrihet, pressefrihet og 
informasjonsfrihet, som grunnpilarer i et demokratisk samfunn. 
Fagpressen skal arbeide for at de uavhengige fagmediene sikrer innsikt og dybde i 
samfunnsdebatten. 
Fagpressen skal verne om redaktørenes rettigheter og holde redaktørplakaten i hevd. 
Som absolutt vilkår for medlemskap gjelder at medlemmene skal ha redaksjonell 
selvstendighet. Redaktørplakaten skal legges til grunn for forholdet mellom mediets utgiver 
og redaktør. 
 
Organisasjonen har 219 medlemmer pr desember 2019. Samlet gjennomsnittlig opplag pr 
utgivelse er 3,5 millioner eksemplarer/abonnenter på papirutgavene. Digitalt når 
Fagpressens titler ut til 1,5 millioner månedlige unike brukere (Comscore/TNS).   
 
 
Noen overordnede betraktninger 
Fagpressen er fornøyd med at regjeringen foreslår at rammevilkår for redaktørstyrte medier 
skal være forutsigbare. I en tid med store og raske teknologiske endringer og et globalisert 
konkurransebilde, er det avgjørende viktig med forutsigbare og gode nasjonale rammevilkår 
for samfunnsviktig journalistikk. Fagpressen opplever at denne regjeringen har tatt viktige og 
positive initiativ i den retning. Det viktigste tiltaket så langt mener vi er revidering og 
sammenstilling av en ny medieansvarslov. 
 
 
Mediestøtteråd i mediepolitikken 
Fagpressen er likevel prinsipielt uenig i opprettelsen av et mediestøtteråd. Dette fordi vi 
mener at så vesentlig delegering av makt og myndighet til et oppnevnt råd, bryter med den 
norske modellen og den demokratiske tradisjonen der makt ligger hos representative 
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myndigheter. Et mediestøtteråd vil være helt avhengig av de enkeltmedlemmer som sitter 
der, og vil derfor kunne gi en mer tilfeldig og utrygg ramme. 
Det er spesielt den delen av mandatet som åpner for at Mediestøtterådet skal fastsette 
regler for tilskuddsordningene i forskrift, samt foreslå nye ordninger eller avvikle 
eksisterende, som Fagpressen mener at griper inn i politikkområdet. Selv om Stortinget 
fremdeles skal ta stilling til rådets forslag i forbindelse med budsjettproposisjonen hvert 
fjerde år, vil rådet få stor reell innflytelse på lovgiver. Vi mener at dette svekker den 
demokratiske legitimitet over noe så viktig som rammevilkårene for en fri og kritisk presse. 
Etter Fagpressens oppfatning sikres den redaksjonelle frihet i større grad med dagens 
ordning, der arbeidsfordelingen på området er fordelt mellom Medietilsynet, 
Kulturdepartementet , Stortinget og regjeringen. 
I praksis vil et slikt mediestøtteråd måtte settes sammen av folk fra universitets- og 
høyskolesektoren. Det fremstår som krevende å sette sammen et råd som besitter de 
beskrevne kravene. Det er også et begrenset antall medlemmer som skal sitte i rådet, og det 
fremstår som enkelt å kunne øve påtrykk fra aktører som ønsker å påvirke rådet. 
 
Konklusjon 
Fagpressen opplever at det er gode intensjoner bak forslaget om å gi mer langsiktige 
styringssignaler og faste rammevilkår for de redaktørstyrte mediene. Dette for å sikre de 
redaktørsyrte journalistiske medienes uavhengighet og medienes demokratiske funksjon. 
 
Utøvelsen av mediepolitikk bør ikke flyttes fra et område underlagt demokratisk kontroll til 
et byråkratisk råd. Fagpressen mener derfor at fordeling av mediestøtte best sikres innenfor 
dagens etablerte regime, fremfor å opprette et begrenset sammensatt faglig råd som i 
realiteten nesten står helt fritt til å utøve sin svært vide fullmakt. 
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