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Høring: Lov om mediestøtte 

Vi viser til høringsbrev 2. desember 2020.  

TV 2 er positiv til forslaget om fireårige styringssignaler for mediestøtten, og forslaget 
om en regelmessig evaluering. TV 2 mener imidlertid forslaget om overføring av 
myndighet til et mediestøtteråd ikke bør gjennomføres.  

Et mangfold av norske medier - nasjonalt, regionalt og lokalt - er avgjørende for å 
ivareta den offentlige samtalen og er en grunnsten i det norske demokratiet. For å 
ivareta mediemangfoldet i tiden som kommer, vil det være nødvendig å føre en aktiv 
mediepolitikk, som justeres i tråd med den teknologiske utviklingen og endringene i 
markedet. Mediepolitikkens betydning for demokratiet innebærer et særskilt behov for 
demokratisk forankring. En vellykket mediepolitikk forutsetter derfor en levende politisk 
debatt, hvor alle aktører blir involvert og hørt.  

Samtidig er prinsippet om armlengdes avstand og medienes uavhengighet en del av 
ytringsfrihetens infrastruktur. Hensynet til demokratisk forankring må derfor 
balanseres opp mot hensynet til armlengdes avstand. Men i forslaget om opprettelse 
av et uavhengig mediestøtteråd er den demokratiske forankringen langt på vei satt til 
side: spørsmål i politikkens kjerne - prioriteringer og utforming av virkemidler - settes 
ut til et ekspertråd som er frikoblet fra vanlige demokratiske prosesser og politisk 
debatt. Med forslaget vil den mediepolitiske debatten i praksis være begrenset til en 
diskusjon hvert fjerde år om justering av styringssignaler. Forslaget vil dermed svekke 
mediepolitikkens forankring og betydning, og stilne den offentlige debatten. Det mener 
TV 2 vil være uheldig 

Forslaget vil også frata politiske myndigheter muligheten til å gjøre nødvendige 
korrigeringer i mediepolitikken, i dialog med bransjen. Et nylig eksempel på 
betydningen av denne dialogen er saken om postombæring, hvor bransjen og 
myndighetene i fellesskap sikret fortsatt distribusjon av papiraviser til hele landet.  

Det nye lovforslaget legger opp til en betydelig overføring av myndighet fra politiske 
organer til et uavhengig ekspertråd, bestående av et fåtall personer. Rådet vil få 
suveren myndighet til både å prioritere, utforme virkemidler og regler og kriterier for 
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tildeling. Forslaget innebærer dermed at politiske myndigheter fraskriver seg makten 
over og kontrollen med utformingen av mediepolitikken. En så omfattende overføring 
som forslaget legger opp til vil være et brudd med grunnleggende 
forvaltningsprinsipper. At så viktige beslutninger flyttes fra åpne folkevalgte og 
utøvende organer til et lukket rom og en håndfull enkeltpersoner, er etter vårt syn også 
et demokratisk problem.  

At mediene opptrer uavhengig av myndighetene er avgjørende for oppfyllelse av 
samfunnsoppdraget og for tilliten til mediene. Det er derfor et viktig prinsipp at 
avgjørelser i enkeltsaker, som tildeling av støtte til enkeltmedier, skjer på armlengdes 
avstand til politiske myndigheter. Vi opplever at dette er ivaretatt i dagens ordning, og 
at både politikere, tilsynsmyndigheter og bransjens representanter er bevisste på den 
nødvendige avstanden mellom tildelende myndigheter og medier som mottar støtte. 
TV 2 ser derfor ikke at det er dokumentert noe behov for de omfattende endringene 
som følger av forslaget.  

TV 2 vil her vise til at norske myndigheter er forpliktet etter EØS-avtalen og AVMS-
direktivet til å sikre at Medietilsynet er uavhengig. Det er også lagt opp til en ytterligere 
styrking av Medieklagenemndas uavhengighet, noe TV 2 stiller seg positiv til.  

TV 2 vil avslutningsvis understreke betydningen av at man søker bred konsensus om 
de store linjene i mediepolitikken, både med bransjen og blant partiene på Stortinget. 
Å gjennomføre en omfattende og prinsipiell endring på tvers av rådene fra en samlet 
bransje, og uten bred konsensus i Stortinget vil være et brudd på en lang og god 
tradisjon. Vi viser her til at det under behandlingen av stortingsmeldingen var skarp 
dissens i komiteen i spørsmålet om etablering av et mediestøtteråd. Også flertallet 
merket seg bransjens  motstand mot forslaget, og ba regjeringen vurdere om det var 
behov for en så omfattende overføring av myndighet. TV 2 kan ikke se at komiteens 
bekymring er imøtekommet i lovforslaget. 

For øvrig slutter TV 2 seg til høringsuttalelsene fra bransjeorganisasjonene MBL og 
Norsk redaktørforening.  

 

med vennlig hilsen 

 

Tomas Myrbostad 
Juridisk direktør  
 

 


