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Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om produksjonstilskudd
til nyhets- og aktualitetsmedier

Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganisasjonen for norske medier i presseetiske og

pressefaglige spørsmål, og har ingen egne synspunkter på beregnings- og utbytteregler. Men

NP er en fellesorganisasjon for alle typer journalistiske medier —radio, tv, trykte medier og

nettpublikasjoner —og støtter forslaget om at produksjonstilskuddet som i dag gis til

papiraviser, gjøres teknologinøytralt, og at det etableres en fremtidig mediestøtte som ikke

forskjellsbehandler på grunnlag publiseringsplattform.

Vi er glad for at departementet så klart understreker at formålet med den fremtidige

produksjonsstøtten fortsatt er å fremme den brede samfunnsdebatten, og å holde
befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål. For øvrig i tråd med de

journalistiske mediers grunnleggende oppgaver: Å informere om det som skjer i samfunnet,

avdekke kritikkverdige forhold, formidle samfunnsverdier som gjør det mulig for publikum å

forstå sin samtid og påvirke sin framtid.

Det kan ikke være tvil om at den statlige mediestøtten har bidratt sterkt til at Norge har en

politisk differensiert og geografisk spredt presse. At mediestøtten endres og blir

plattformnøytral, betyr ikke at det blir mindre viktig å sikre næraviser som kan fortsette å

tjene sine lokalsamfunn, og meningsaviser som står for noe, alternative stemmer som i et
lite språksamfunn ikke kan eksistere uten en betydelig mediestøtte.

Norsk Presseforbund viser for øvrig til høringsuttalelser fra våre medlemsorganisasjoner.

Med vennlig hilsen

for NORSKPRESSEFORBUND

Per Edgar okkvold
generalsekretær

Norsk Presseforbund er et fellesorgan i etiske og redaksjonelt faglige sporsmål for Norsk Joumalistlag (N.1),Norsk Redaktorforening (NR),
Mediebedriftenes Landsforening (MBL), NRK,TV 2, TV3/Viasat4 TVNorge, P4, Norsk Lokalradioforbund (NLR), Ukepressen/MBL Landslaget for

Lokalaviser (LLA), Den Norske Fagpresses Forening (DNFF) og SBSRadio Norge.


