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medievitenskap

Vi viser til brev med vedlegg fra Kulturdepartementet 30.03.12 om høring av utkast til ny
forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.
Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Bergen er enige med Departementet i
at det er behov for en revisjon;
at en bygger på Mediestøtteutvalgets «flermediealternativ»;
at det skilles mellom «kvalifikasjonskriterier» og «fordelingskriterier»; og
at begge disse kriteriene bør være så klare at innslaget av skjønnsmessige
vurderinger blir minst mulig.
Vi vil legge til to momenter:
at det er viktig å støtte avishus i en strukturelt utsatt posisjon (dvs. nr. 2-aviser, små
aviser og meningsbærende aviser, som har vanskelig for å skaffe vesentlige
reklameinntekter), og som driver journalistisk egenproduksjon; og
at en ikke støtter virksomheter som betaler et vesentlig utbytte til eierne eller
konsernbidrag ut over reell betaling for tjenester, fordi dette i praksis er støtte til
eierne og ikke medievirksomheten, fordi betaling til eierne normalt har prioritet framfor
styrking i det journalistiske arbeidet.
På dette grunnlaget gir vi vår tilslutning til Departementets forslag utkast til «Forskrift om
produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier».
Departementet har særskilt bedt om synspunkter på forslaget til § 6.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Primært støtter vi departementets forslag om å ikke gi tilskudd til virksomheter som deler ut
utbytte til eierne eller betaler konsernbidrag ut over reell betaling for tjenester levert av
konsernet. Her har Departementet skissert et treleddet alternativ til sitt eget forslag. Vi
oppfatter dette som akseptabelt, men med den faren at 1/4 av produksjonstilskuddet til en
del mediehus vil være en støtte til eierne. Et alternativ til Departementets alternativ, kunne
være å tillate utbytte for mediehus med opplag under 3000 eller 4000 eksemplarer.
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