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Høring - Det norske mediemangfoldet 

 
Sammendrag 

NRK i dag er et av de viktigste språk- og kulturpolitiske virkemidlene i landet. En fremtidig 

finansieringsmodell av NRK må ikke redusere denne posisjonen. NRK må fortsatt ha 

muligheter til en utvikling som gjør institusjonen i stand til å konkurrere innenlands med også 

utenlandske aktører. NRK må som institusjon forbli et statlig AS. 

Arbeidsgiveravgiften som blir betalt inn til fellesskapets pensjonsløsninger har legitimitet ved 

sin allmenngyldighet. Medienæringen bør ikke være et unntak med fritak. Imidlertid kan et 

fritak fra MVA være akseptabelt. 

Fylkestinget slutter seg til forslaget om produksjonstilskudd etter den foreslåtte nøkkel. 

Imidlertid står det samiske språk og kultur i en særstilling, og fylkestinget vil be om at 

produksjonsstøtten til disse opprettholdes med sikte på at samisk språk og kultur skal styrkes. 

Bakgrunn 

Kulturdepartementet har lagt fram NOU om Det norske mediemangfoldet – En styrket 

mediepolitikk for borgerne. Departementet ber om innspill til hvordan virkemidlene som 

utvalget foreslår bør prioriteres og finansieres:  

De endringene og de nye tiltakene som foreslås er beregnet til å koste mellom 743 og 843 

millioner kroner per år, inkludert kompensasjon til en kommersiell allmennkringkaster på tv. 

Departementet ber høringsinstansene kommentere og prioritere de ulike tiltakene, med 

utgangspunkt i hvor treffsikre tiltakene vil være for å videreføre og styrke mediemangfoldet.  

Departementet ber også om at høringsinstansene kommentere og eventuelt supplere 

alternativene utvalget har drøfter.  

Høringsfristen er 23. juni 2017. 

Mandatet 
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Mediemangfoldsutvalgets mandat innebærer å vurdere hvorvidt innretningen av statlige 

virkemidler som skal bidra til å styrke mediemangfoldet er hensiktsmessige, gitt omfattende 

endringer i medienes rammevilkår.  

Utvalget har formulert at statens mål for mediemangfoldet bør være: 

"Med sikte på å fremme en felles, åpen og opplyst offentlig samtale, bør staten legge til 

rette for at alle borgere kan bruke et mangfold av uavhengige nyhets- og 

aktualitetsmedier" 

Problemstilling 

De tradisjonelle nyhetsmedienes forretningsmodeller er satt under press. Dette må ses i 

sammenheng med at borgernes tilgang til både gratis, profesjonelt redigert og brukergenerert 

innhold og informasjon via internett aldri har vært større.  

Den trykte presse opplever at antall lesere og reklameinntekter minker. Dette påvirker og 

skaper en sterk nedgang i opplag. Samtidig veier i noen grad veksten i digitale brukere opp for 

opplagsnedgangen på papir. Imidlertid oppveier ikke digitale reklameinntekter opp for 

papiravisenes tap av annonseinntekter. Anstrengt økonomi har ført til nedskjæringer i mange 

mediehus. På sikt risikerer man i verste fall nedleggelser, eller at mediene snevrer inn 

geografisk eller redaksjonell dekning, og mangfoldet reduseres.  

Det er en klar trend at de de yngre generasjonene bruker mindre tid på audiovisuelt innhold i 

sanntid. Fjernsyn hvor innholdet er bestemt av avsenderen, vil sannsynligvis oppleve en 

markert reduksjon i bruk. Dette samsvarer med den utviklingen den trykte presse opplevde fra 

like etter årtusenskiftet. I likhet med pressen, vil kringkasterne måtte tilpasse sine 

forretningsmodeller. Det er tilsynelatende relativt lav betalingsvilje for nyheter og 

ressurskrevende kvalitetsinnhold. Verken tradisjonelle kringkastere, trykte medier eller nye 

aktører, har funnet den definitive modellen for å formidle nyheter på nett tilpasset nye 

brukermønstre.  

I sum kan det være grunnlag for å si at den digitale utviklingen har ført til at borgerens reelle 

ytringsmuligheter og informasjonsfrihet har økt.  Samtidig har forretningsmodellene til de 

tradisjonelle mediene blitt betydelig svekket. I sum har dette skapt en risiko for at borgernes 

informasjonsfrihet kan stå i fare for å bli redusert.  

Brukerinntektenes betydning for medieøkonomien har økt samtidig som en lavere andel av 

befolkningen enn før er villig til å betale for innholdet. Sosiale medier, søkemotorer er blitt de 

viktigste arenaene for mange. Svekkelsen av breddemediene innebærer risiko for at 

mediebildet blir smalere og at upålitelige kilder får stor gjennomslagskraft. 

Utvalget mener det er betydelig risiko for at journalistikken som er vesentlig for den 

offentlige samtalen, vil kunne bli redusert før bærekraftige forretningsmodeller er utviklet og 

tilstrekkelig bærekraftige. Utvalget foreslår derfor en rekke nye tiltak og ordninger. De fleste 

av forslagene foreslås for en tidsbegrenset periode, og virkningen av dem må evalueres i løpet 

av perioden. Et samlet utvalg står bak samtlige forslag i utredningen. En kort gjennomgåelse 

av utvalgets forslag følger nedenfor.  
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Offentlig finansiert allmennkringkasting  

Utvalget foreslår:  

· Eierskapet til NRK overføres til en stiftelse.  

· NRKs ansvar for mediemangfoldet og forpliktelse til å gjøre sitt arkivinnhold 

tilgjengelig følges opp.  

Utvalget sier at det er viktig å sikre NRKs uavhengighet som en forutsetning for mangfold, og 

understreker betydningen av at en eventuell ny innkrevingsmodell ikke må svekke NRKs 

uavhengighet. Imidlertid påpekes det at en videreføring av dagens kringkastingsavgift, som er 

knyttet til det å inneha en fjernsynsmottaker, gradvis vil svekke legitimiteten til avgiften og 

NRK som institusjon. Kringkastingsavgiften som er knyttet til det å inneha en 

fjernsynsmottaker vurderes å være lite robust og fremtidsrettet. Myndighetene bør derfor etter 

utvalgets mening legger opp til en endring av innkrevingen.  

En ekspertgruppe som har utredet finansieringsmodeller for NRK er delt mellom to ulike 

ordninger. Flertallet og mindretall har anbefalt å erstatte dagens kringkastingsavgift med 

henholdsvis et NRK-bidrag (tysk modell) og en NRK-avgift (dansk modell).  

Kommersiell allmennkringkasting på tv  

Utvalget foreslår en eventuell tidsavgrenset avtale om kompensasjon for merkostnader ved 

kommersiell allmennkringkasting begrenses til tv hvor produsenten styrer sendingen fullt ut. 

Kommersiell allmennkringkasting på radio  

Utvalget foreslår å tilby én riksdekkende radiokanal kompensasjon for merutgifter forbundet 

med å tilby allmennkringkastingsinnhold, i første rekke i form av egenproduserte nyheter og 

aktualitetsstoff, minst 25 prosent norsk musikk og lokalisering utenfor Oslo.  

Fritak for merverdiavgift - mva.  

Utvalget foreslår:  

· Mva.-fritaket må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at 

medier som dekker få stoffområder, men som dekker disse i dybden, også må 

omfattes.  

· Mva.-fritaket må gjelde for salg av enkeltartikler fra publikasjoner som er omfattet 

av momsfritaket.  

Fritak for arbeidsgiveravgift  

Utvalget foreslår:  

· Utvalget foreslår et tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgift for nyhetsbaserte 

norske medieselskaper, som et nødvendig, midlertidig omstillingstiltak begrenset til 

fire år.  
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De eksisterende forretningsmodeller gir ikke nok inntekter til å opprettholde det mest 

ressurskrevende innholdet. Et fritak begrunnes med at det vil bidra til utvikling og omstilling i 

en overgangsperiode, og er et ubyråkratisk tiltak. Et fritak må gjelde alle medieselskaper som 

i hovedsak er nyhetsbaserte, men ikke avgrenses til redaksjonell produksjon. 

Produksjonstilskuddet  

Utvalget foreslår: 

· en gradvis avvikling over fire år av den særskilte tilskuddssatsen for 

nummertomedier i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.  

Tiltakene vil bidra til en mer rimelig fordeling av tilskuddsrammen, styrke ordningens 

legitimitet og redusere støtteavhengighet. 

For å styrke lokale nyhetsmedier og muliggjøre innovasjon og omstilling, foreslår utvalget en 

minstesats for tilskudd: 

Lokale medier mellom 1000 og 6000 i opplag får 750 000 kroner. 

Aviser i de tre nordligste fylkene mottar et tilskudd på 1 295 000 kroner. 

Tabell 1.1 Konsekvenser for lokalavisene av et gulv på 750 000 kroner  

Avis i Nordland Produksjonstil- 

skudd i 2016 

Nytt tilskudd 

gulv 750' 

Effekt gulv 

750' 

Andøyposten 1 037 997 1 295 000 257 003 

Avisa Hemnes 777 997 1 295 000 517 003 

Brønnøysunds Avis 1 037 997 1 295 000 257 003 

Bø Blad 480 997 750 000 269 003 

Framtia 777 997 1 295 000 517 003 

Helgelands Blad 854 000 1 295 000 441 000 

Lofotposten 1 244 000 1 295 000 51 000 

Lofot-Tidende 777 997 1 295 000 517 003 

Lokalavisa Nordsalten 777 997 1 295 000 517 003 

Meløyavisa 777 997 1 295 000 517 003 

Saltenposten 839 552 1 295 000 455 448 

Sortlandsavisa 777 997 1 295 000 517 003 

Vesteraalens Avis 1 037 997 1 295 000 257 003 

Øksnesavisa 777 997 1 295 000 517 003 

Sum Nordland 11 978 519 17585000 5 606 481 

SUM 78 925 428 118 010 000 39 084 572 

 

Nord-norske aviser er gitt et tillegg på 73,33 % til tilskuddet slik at enkelte aviser ikke får 

redusert støtte.  

Utvalget mener også at det i alle fall i en begrenset periode er behov for ytterligere ordninger. 

Hensikten med disse vil være å bidra til at nye bærekraftige forretningsmodeller kommer på 

plass, og som sikrer samfunnsviktig journalistikk.  
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Andre tilskudd  

· Tilskuddsordning for samfunnsviktig journalistikk som har til formål å stimulere 

samfunnsviktig journalistikk, med en ramme på 20 millioner kroner. Innen rammen 

for tilskuddsordningen bør inngå tilskudd til nyhetsmedier for etniske og språklige 

minoritetsgrupper.  

· Den offentlige delfinansieringen av norsk dokumentarfilm gjennom Norsk 

filminstitutt styrkes.  

· Tilskuddet til samiske medier gjøres plattformnøytralt for å stimulere innovasjon og 

mer effektiv distribusjon og slik oppfylle målet om mediemangfold.  

· Utvalget foreslår å avvikle distribusjonstilskuddet for aviser i Finnmark og at 

midlene omdisponeres til ordinært produksjonstilskudd.  

Bibliotek  

Utvalget foreslår at Nasjonalbiblioteket fremmer tiltak og modeller for å styrke tilgangen til 

aviser i norske folkebiblioteker, ved å forhandle om felles vilkår/rabatter overfor 

mediehusene/bransjeorganisasjonene, og ved å tilrettelegge for teknologikjøp som innfrir 

behovene.  

Skole og etterutdanning  

Utvalget foreslår en utredning av behovet for å oppgradere medieundervisningen på 

grunnskoletrinnet i skolen, blant annet i samarbeid med mediebransje og forskningsmiljøer, 

med sikte på å styrke kritisk refleksjon om mediebruk og medieinnhold. Styrking av 

eksisterende kompetanse- og etterutdanningsordninger.  

Tilgang til bredbånd  

Utvalget viser til at den enkelte borgers tilgang til funksjonelt bredbånd er avgjørende for å 

kunne delta i samfunnslivet og mener at myndighetene må bestrebe seg på å sikre hele 

befolkningen tilgang til bredbånd med grunnleggende hastighet.  

Vurderinger 

Langvarige, stabile politiske og økonomiske rammer har vært en forutsetning for at NRK i 

dag er et av de viktigste språk- og kulturpolitiske virkemidlene. En fremtidig finansiering av 

NRK må ikke redusere denne posisjonen. Fylkesrådet vil påpeke at NRK må gis muligheter til 

en utvikling som gjør institusjonen i stand til å konkurrere innenlands med også utenlandske 

aktører. NRKs posisjon i denne konkurransen må ikke forrykkes av et ønske om å skape bedre 

forhold for innenlandske kommersielle aktører. 

Stortinget har til behandling Meld. St. 15 (2016-2017) Et moderne og framtidsrettet NRK. 

Der diskuteres eierforholdet til NRK: 

 Ei løysing med ei eigarstifting vil innebere at ansvaret for å følgje opp NRK blir delt 

mellom Kulturdepartementet og stiftinga. Det vil kunne medføre ein risiko for uklar 

ansvarsdeling og meir byråkrati. På bakgrunn av desse vurderingane meiner 

departementet at ei eventuell overføring av eigarskapet i NRK til ei stifting ikkje vil 
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bidra til å skape større avstand mellom regjeringa og journalistikken. Sidan det ikkje er 

nokon openberre fordelar knytte til ei slik overføring av eigarskapet, legg departementet 

til grunn at NRK bør vidareførast som eit statleg aksjeselskap som staten ved 

Kulturdepartementet eig heilt og fullt. 

Til tross for denne konklusjonen, foreslår utvalget for denne NOU-en at NRK skal overføres 

til en stiftelse.  

Fylkesrådet vil påpeke at NRK har en viktig samfunnsrolle i hele landet. Sterke regionale 

kontorer i fylkene er avgjørende ikke minst for demokratiutviklingen. Underliggende i dette 

ligger også mediepolitikk i tillegg til språk -og kulturpolitisk tiltak. NRK har utøvd denne 

rollen og gitt befolkningen et produkt med høy kvalitet. Med de raske skiftninger som skjer i 

medieverden er det viktig at NRKs rolle kontinuerlig er oppe til politisk diskusjon. Blant 

annet er det store kostnader knyttet til å opprettholde en god distriktsprofil som kan produsere 

og sende interessant stoff fra hele landet.  

NOU-en uttrykker at det er prinsipielle grunner som taler for at eierskapet til NRK bør 

overføres til en stiftelse, og antar at dette vil styrke NRKs uavhengighet av myndighetene. 

I forbindelse med vurdering av høring av NRKs framtidige finansiering i FT-sak 125-2016 

vedtok Fylkestinget:  

1. Fylkestinget støtter ekspertutvalgets anbefaling om å erstatte dagens 

kringkastingsavgift med en husholdningsavgift (NRK bidrag), basert på en tysk 

ordning. 

2. NRK bør ha solid og forutsigbar finansiering for å ivareta sin rolle som 

allmennkringkaster med selvstendig og solid tilstedeværelse i distriktene. 

3. NRKs redaksjonelle uavhengighet må sikres innenfor rammen av 

samfunnsoppdraget som offentlig finansiert allmennkringkaster. 

4. Framtidig finansiering må være uavhengig av hva slags teknologi som benyttes for å 

få med seg NRKs redaksjonelle produksjoner. 

Fylkesrådet kan ikke se at denne aktuelle NOU-en framlegger nye og viktige argumenter som 

tilsier en ny vurdering av dette vedtaket. 

Fylkesrådet mener at en kommersiell allmennkringkasting utenfor Oslo må få de økonomiske 

betingelser som er nødvendige for å klare å opprettholde krav om nyhets- og debattinnhold, 

kultur og livssyn, og innhold rettet mot barn, unge, eldre og språklige og etniske minoriteter. 

Det må være åpenhet for at en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo-området kan 

trenge virkemidler for å videreføre dette.  

Fylkesrådet slutter seg til at produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier har bidratt 

til å opprettholde en differensiert presse.  Denne støtteordningen har vært viktig for 

fremveksten av lokalaviser, og den betydning dette har for det lokale mediemangfoldet og 

lokaldemokratiet.  

Omleggingen av pressestøtten i 2014 til en plattformuavhengig ordning, har bidratt til at de 

økonomiske virkemidlene i utgangspunktet er tilpasset utviklingen. Videre legger den til rette 

for en omlegging av forretningsmodeller til digital publisering. Fylkesrådet anser det som 

viktig at medier også i distriktene får muligheten til en nødvendig digital utvikling. Økning av 
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tilskuddet til avisene utenfor de største byene er et grep som fylkesrådet slutter seg til. 

Produksjonstilskuddet må derfor videreføres. 

Fylkesrådet merker seg at utvalget som har forfattet NOU-en foreslår å ta bort særskilt 

tilskudd til samiske medier. Utvalget begrunner dette med at de vil gjøre tilskuddet til samiske 

medier plattformnøytralt for å stimulere innovasjon og mer effektiv distribusjon, og slik 

oppfylle målet om mediemangfold. Fylkesrådet kan ikke slutte seg til en slik vurdering da den 

samiske kulturen har spesielle utfordringer i det norske samfunn. Samisk språk og kultur er 

viktig for den samiske identitet, og må behandles særskilt for å kunne ta tak i disse 

utfordringene. Støtte til samiske medier må derfor tas ut av de ordinære 

produksjonstilskuddene.  

Utvalget foreslår en endring av utbyttebegrensningen i dagens regler for produksjonsstøtte, 

Argumentasjonen er at dette vil stimulere til økte investeringer og mer differensiert eierskap, 

og mulighet til uttak av aksjeutbytte. Fylkesrådet vil påpeke at produksjonsstøtten som mottas 

er offentlige midler, og at den ikke bør brukes til større aksjeutbytte for eierne. 

Det er i NOU-en flere forslag på nye tilskudd. Forslaget om å fjerne arbeidsgiveravgiften, bør 

vurderes nøye. I dag er det differensiering med hensyn på geografi, og deler av 

næringsvirksomhet knyttet til landbruk og fiske har et fritak. Fylkesrådet vil påpeke at 

arbeidsgiveravgiften dekker blant annet pensjoner, sykepenger og arbeidsløshetstrygd og bør 

gjelde alle næringer da dette er vår felles innbetaling til pensjoner. Selv en redusert 

innbetalingsandel for medienæringen vil kunne oppleves som uakseptabel særbehandling og 

dermed ikke ha legitimitet i befolkningen.  

I dag er det en differensiert MVA på ulike artikler som mat og service. Aviser har også fritak 

fra MVA. Utvidelse av et MVA-fritak for hele næringen vil dermed være en utvidelse av en 

eksisterende ordning.  Når næringen blir mer digitalisert vil et skille i MVA-fritaket for deler 

av næringen være uhensiktsmessig. Et MVA-fritak vil derfor være mer akseptabelt. 

Fylkesrådet kan derfor anbefale MVA-fritaket, men vil ikke kunne støtte fritak fra 

arbeidsgiveravgift. 

Økt satsing på etterutdanning og forskning innen media og journalistikk gir muligheter for 

journalistutdanningen i Bodø. Denne er landsdelenes eneste innen journalistikk. Spesielle 

forhold i Nord-Norge og nasjonal satsing på nordområdene tilsier at dette utdanningsstedet 

må få en sentral plass.  

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken vil ikke ha økonomiske, administrative, personellmessige, likestillingsmessige 

konsekvenser eller konsekvenser for universell utforming for Nordland fylkeskommune.  

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget i Nordland kan ikke slutte seg til utvalgets anbefaling om å omgjøre 

NRK til en stiftelse. NRK må som institusjon forbli et statlig AS. 

2. Fylkestinget slutter seg til forslaget om produksjonstilskudd etter den foreslåtte 

nøkkel. Fylkesrådet anser det som viktig at medier også i distriktene får muligheten 
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til en nødvendig digital utvikling. Økning av tilskuddet til avisene utenfor de største 

byene er derfor et grep som fylkesrådet slutter seg til. Produksjonstilskuddet må 

derfor videreføres. Imidlertid står det samiske språk og kultur i en særstilling, og 

fylkestinget vil be om at produksjonsstøtten til disse opprettholdes med særskilt 

vurdering. 

3. Fylkestinget vil påpeke at NRK har en viktig samfunnsrolle i hele landet. Sterke 

regionale kontorer i fylkene er avgjørende for det offentlige ordskiftet og for 

demokratiutviklingen. 

4. Det vises til vedtak i Fylkestinget (FT-sak 125-2016) om fremtidig 

finansieringsmodell for NRK: Fylkestinget støtter ekspertutvalgets anbefaling om å 

erstatte dagens kringkastingsavgift med en husholdningsavgift (NRK bidrag), basert 

på en tysk ordning. 

5. Fylkestinget vil støtte et fritak fra MVA da dette kan ha legitimitet i befolkningen, 

men vil ikke anbefale at medienæringen får fritak fra arbeidsgiveravgift. 

6. Fylkestinget kan ikke slutte seg til en forenkling av utbyttebegrensning til de 

selskapene som mottar produksjonsstøtte uten at dette er konkretisert nærmere.  

7. Fylkestinget vil vise til journalistutdanningen i Bodø, og be om at alle 

utdanningsstedene blir gitt mulighet til å utvikle tilbud på etterutdanning og bidra i 

forskning på medieområdet. 

 

Bodø den 19.05.2017  

Tomas Norvoll Ingelin Noresjø 

fylkesrådsleder fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

sign sign 

 

 

 

 

19.05.2017 Fylkesrådet 

 

 

Votering i Fylkesrådet 

Innstilling fra Fylkesrådet 
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 12.06.2017 Fylkestinget 

 

 

Innstillinga fra komite for kultur, miljø og folkehelse blir lagt fram av saksordfører 
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Sandra Tønne, Ap: 

1. Fylkestinget i Nordland kan ikke slutte seg til utvalgets anbefaling om å omgjøre 

NRK til en stiftelse. NRK må som institusjon forbli et statlig AS. 

2. Fylkestinget slutter seg til forslaget om produksjonstilskudd etter den foreslåtte 

nøkkel. Fylkestinget anser det som viktig at medier også i distriktene får muligheten 

til en nødvendig digital utvikling. Økning av tilskuddet til avisene utenfor de største 

byene er derfor et grep som fylkestinget slutter seg til. Produksjonstilskuddet må 

derfor videreføres. Imidlertid står det samiske språk og kultur i en særstilling, og 

fylkestinget vil be om at produksjonsstøtten til disse opprettholdes med særskilt 

vurdering. 

3. Fylkestinget vil påpeke at NRK har en viktig samfunnsrolle i hele landet. Sterke 

regionale kontorer i fylkene er avgjørende for det offentlige ordskiftet og for 

demokratiutviklingen. 

4. Det vises til vedtak i Fylkestinget (FT-sak 125-2016) om fremtidig 

finansieringsmodell for NRK: Fylkestinget støtter ekspertutvalgets anbefaling om å 

erstatte dagens kringkastingsavgift med en husholdningsavgift (NRK bidrag), basert 

på en tysk ordning. 

5. Fylkestinget vil støtte et fritak fra MVA da dette kan ha legitimitet i befolkningen, 

men vil ikke anbefale at medienæringen får fritak fra arbeidsgiveravgift. 

6. Fylkestinget kan ikke slutte seg til en forenkling av utbyttebegrensning til de 

selskapene som mottar produksjonsstøtte uten at dette er konkretisert nærmere.  

7. Fylkestinget vil vise til journalistutdanningen i Bodø, og be om at alle 

utdanningsstedene blir gitt mulighet til å utvikle tilbud på etterutdanning og bidra i 

forskning på medieområdet. 

  

 

Votering i plenum 

 

Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt med 45 stemmer. 

 

 

 

FT 108/2017 

Vedtak 

 

 

1. Fylkestinget i Nordland kan ikke slutte seg til utvalgets anbefaling om å omgjøre 

NRK til en stiftelse. NRK må som institusjon forbli et statlig AS. 

2. Fylkestinget slutter seg til forslaget om produksjonstilskudd etter den foreslåtte 

nøkkel. Fylkestinget anser det som viktig at medier også i distriktene får muligheten 

til en nødvendig digital utvikling. Økning av tilskuddet til avisene utenfor de største 

byene er derfor et grep som fylkestinget slutter seg til. Produksjonstilskuddet må 

derfor videreføres. Imidlertid står det samiske språk og kultur i en særstilling, og 

fylkestinget vil be om at produksjonsstøtten til disse opprettholdes med særskilt 

vurdering. 
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3. Fylkestinget vil påpeke at NRK har en viktig samfunnsrolle i hele landet. Sterke 

regionale kontorer i fylkene er avgjørende for det offentlige ordskiftet og for 

demokratiutviklingen. 

4. Det vises til vedtak i Fylkestinget (FT-sak 125-2016) om fremtidig 

finansieringsmodell for NRK: Fylkestinget støtter ekspertutvalgets anbefaling om å 

erstatte dagens kringkastingsavgift med en husholdningsavgift (NRK bidrag), basert 

på en tysk ordning. 

5. Fylkestinget vil støtte et fritak fra MVA da dette kan ha legitimitet i befolkningen, 

men vil ikke anbefale at medienæringen får fritak fra arbeidsgiveravgift. 

6. Fylkestinget kan ikke slutte seg til en forenkling av utbyttebegrensning til de 

selskapene som mottar produksjonsstøtte uten at dette er konkretisert nærmere.  

7. Fylkestinget vil vise til journalistutdanningen i Bodø, og be om at alle 

utdanningsstedene blir gitt mulighet til å utvikle tilbud på etterutdanning og bidra i 

forskning på medieområdet. 

 

 

 

Vedlegg 
 

Tittel DokID 

Til høring - NOU 20177 Det norske mediemangfoldet - En styrket 

mediepolitikk for borgerne - høringsfrist 23.06.2017. 

864556 

Til høring - NOU 20177 Det norsk mediemangfold - Sámi lágádus- 

ja aviisasearvi (Samisk forlegger- og avisforening 

866676 

 

 

 

 

 



 

Vår dato:  16.06.2017 

Vår referanse:  17/49583 

Deres dato:  23.03.2017 

Deres referanse:  17/1301- 

  
Org.nr: 964 982 953 

 

Adresse: Postmottak Tlf.:  75 65 05 00   

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Kultur, miljø og folkehelse 

 8048 Bodø   Dag Bastholm 

    Tlf: 476 29993 

Besøksadresse: Moloveien 16   

 

Kulturdepartementet 

Postboks 8030 Dep 

 

0030 OSLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalelse til høring av NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet - En styrket 

mediepolitikk for borgerne   

 

Fylkestingets protokoll med vedtak oversendes. Dette er Nordland fylkeskommunes 

høringsuttalelse til utredningen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Dag Bastholm 

seniorrådgiver for Kultur, miljø og folkehelse 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 

 
 

 

Vedlegg: DokID 

Høring - Det norske mediemangfoldet 852974 
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