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HØRINGSUTTALELSE OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM
PRODUKSJONSTILSKUDD TIL NYHETS- OG AKTUALITETSMEDIER.
Rogalands Avis (RA) er i hovedsak enig i de linjene MBL trekker opp i sin høringsuttalelse,
men vi vil likevel utdype noen poenger og argumentere annerledes på ett av punktene som
gjelder direkte produksjonsstøtte.
Plattformnøytral støtte:
RA støtter departementets forslag om plattformnøytral pressestøtte. Endringen
reflekterer den digitale transformasjonen også RA er inne i, og vil gjøre det lette for
oss å øke inntekter fra nettet.
Endringen til plattformnøytral støtte må iverksettes i 2013. Spesielt for en utsatt avis
som RA er det vesentlig å få avklart rammevilkår og framtidige inntekter snarest.
Dette har spesielt sammenheng med at avisen er ute fra A-pressen fra 1. desember
2011, og er på jakt etter nye lokale eiere. Uklarheter i grunnleggende rammevilkår kan
forsinke salgsprosessen og dermed true avisens muligheter til å overleve.
Moms:
I utgangspunktet har vi støttet fortsatt nullmoms for papir, men vi innser at null for
papir og lavest mulig moms for digitalt innhold er urealistisk å forvente. Derfor er 8
prosent moms på papir og 8 prosent på digitalt innhold akseptabelt, dog med viktige
forbehold. For RA er det vesentlig å unngå forverring av en allerede vanskelig
økonomi, og vi vil understreke at moms på papir må kompenseres gjennom en
refusjonsordning. 8 pst papirmoms vil for RA bety 1,6 millioner i tapte inntekter. Slik
avisens situasjon er pr i dag kan videre kostnadskutt bare tas gjennom oppsigelser. Et
så stort inntektsbortfall vil svekke oss redaksjonelt – og være i strid med intensjonene
til Slettholm-utvalget.
Etter vår oppfatning bør papirmomsen for pressestøtteavisene kompenseres på
ubestemt tid.
Utbytte:
Mediestøtteutvalgets flertall om å avvikle utbytteforbudet for aviser som mottar
produksjonsstøtte, er svært viktig for RA. Pr i dag er vi kanskje den norske
mediebedriften som er mest berørt av utbytteforbudet. Vi kjenner ikke til andre statlige
støtteordninger med utbytteforbud, og så vidt vi har brakt på det rene legger ikke
staten overordnede prinsipper til grunn for forbudet. For RA (som nå eies av Tanke
Media – et selskap opprettet av adm dir Raymond Lind og sjefredaktør Bjørn G.
Sæbø) er utbytteregelen ett av de største hindrene for å hente inn nye eiere og ny
kapital. Avisen kommer ut i en region med mye risikovillig kapital, men til og med her
er det vanskelig å hente inn eiere som forbys utbytte.
Vi foreslår at aksjelovens bestemmelser om utbytte (paragraf 8-1) skal gjelde.

Tildelingsbrev:
Usikkerheten om årets produksjonsstøtte dras nå helt ut til november. Dette skaper
også uforutsigbarhet for aviser som allerede har en usikker økonomi, og der avvik på
noen hundre tusen kroner mot slutten av året kan være dramatisk.
Opplagsopplysningene foreligger i februar hvert år, og det bør være praktisk mulig å
sende ut tildelingsbrev om støttebeløpet i løpet av samme måned.
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