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Høring - utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 

 

Det vises til departementets høringsbrev av 30. mars 2012. Fellesforbundet har gjennomgått 

forslaget til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. 

Fellesforbundet støtter hovedlinjene i forslaget, der man med utgangspunkt i dagens ordning 

med produksjonstilskudd åpner denne for aviser publisert på elektroniske plattformer. 

Fellesforbundet legger til grunn at dagens produksjonstilskudd har vært treffsikkert og fungert 

godt i forhold til målsettingen, slik det også framgår av høringsnotatet.  Det er fortsatt slik at 

papirbaserte aviser er den viktigste leverandør av ”originale”, dagsordensettende nyheter og 

arena for en felles åpen politisk debatt og kommentar. Videre er det slik at det vesentligste av 

redaksjonelle elektroniske produkter har utspring i tradisjonelle papiraviser og organiseres i 

stor grad gjennom felles redaksjonelle miljøer. Det er dermed ingen ting som tyder på at norsk 

mediepolitikk har vært til hinder for innovasjon og utvikling. 

Vi er opptatt av at etablering av et nytt regelverk for mediestøtte ikke må svekke de 

eksisterende redaksjonelle miljøer, samtidig som vi er enige i at det skal kunne gis støtte 

uavhengig av publiseringsplattform. 

Fellesforbundet er enig i forslaget til nye definisjoner av opplag og utgivelseshyppighet samt 

avgrensninger av tilskuddsobjekt, herunder krav til at alle medier som utgjør grunnlaget for 

støtte inngår i samme virksomhet. Vi er videre enige i de skisserte fordelingsmodellene for 

produksjonstilskudd. 

Fellesforbundet er enig i forslaget om at betalt opplag skal legges til grunn for støtte – og er 

derfor uenig i forslaget om introduksjon av støtte basert på brukere av elektroniske 

gratistjenester, herunder forslaget som minimumstilskudd for dette. Vi oppfatter dette som et 

brudd med det bærende prinsippet i forslaget, og kan heller ikke se at det bidrar til utvikling 

av bærekraftige forretningsmodeller for nettbaserte medier. 

Vi ser at det utprøves en rekke ulike betalingsmodeller på nett. Vi mener 

produksjonstilskuddet må bygge på abonnementslignende betaling for hele produktet, på linje 

med det som gjøres for papirbaserte aviser. Dette kan gjøres uten å blokkere for avisenes 

adgang til gratissider.  

Fellesforbundet fastholder vår oppfatning av at forbudet mot utbytte og konsernbidrag for 

medier som mottar produksjonsstøtte er viktig for å sikre ordningens legitimitet og mener 

dette bør videreføres.  
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Produksjonstilskuddet er det av flere virkemidler i mediepolitikken. Selv om det ikke er 

omfattet av denne høringen vil Fellesforbundet derfor understreke betydningen av en 

videreføring av dagens nullmoms for papiraviser. Vi ser dette som et svært viktig 

rammevilkår i en periode med omfattende endringer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Dag Odnes Knut Øygard 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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