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Hei Knut Olav,
Jeg har lenge tenkt på at det burde legges bedre til rette for privat filantropi i Norge, noe som vel er noe du har
grunnlag for å mene noe om selv også, gitt din lederrolle i Fritt Ord. Din forgjenger var jo ute for noen år siden og
etterlyste flere aktører som kan støtte kvalitetsjournalistikken i Norge.
Nå har jo jeg forsøkt å gå foran, i Prosjektet Norges forsvarsevne med nettstedet aldrimer.no, noe som har blitt møtt
med omdømmeangrep og mistenkeliggjøring. Men det er i denne sammenhengen et sidespor.

En av grunnene til at privat/næringslivsforankret filantropi er så sjelden i Norge kan også henge
sammen med at det er få incentiver for å slå inn på den veien. I USA, der tradisjonen er meget
sterk, er det gunstige skattefritaksordninger for støtte som gis til registrerte non profit-stiftelser,
eksempelvis. Det er selvsagt medvirkende til å gjøre det enklere å begå samfunnsnyttige
handlinger, dersom man ikke taper altfor mange penger på å gjøre det.
Det hadde vært interessant om Mediemangfoldsutvalget kunne sett på muligheten for tilsvarende
ordninger for Norge.
Jeg mener også at deler av pressestøtten bør vris over til direkte innholdsproduserende støtte, i
tråd med Sven Egil Omdals tanker og Hadia Tajiks forslag om stipender til kvalitetsjournalistikk.
Her må poenget være å finne en innretning som gir tilstrekkelig innkapsling av journalistikken,
dvs at Staten ikke kan sitte og selv velge ut hvilke saker eller stoffområder som skal støttes. Det å
støtte etableringen av ett eller flere selvstendige sentre i Norge for utøvende kvalitetsjournalistikk
- slik jeg selv har ivret for lenge - vil kunne gi strukturer som man kan spille på lag med for å
forvalte midler og videre fordele disse til faktiske, konkrete prosjekter. Dette kan være prosjekter
som gjøres både som uavhengige prosjekter men også sammen med de etablerte mediene.
Dette er noen foreløpige tanker, bare.
Gi beskjed dersom du og utvalget skulle ønske noen mer gjennomarbeidede innspill enn dette.
Lykke til med det viktige arbeidet.
Mvh,
Kjetil Stormark

