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

Det vises til departementets høringsbrev av 30. mars 2012 vedrørende
ovennevnte.

Norsk Lokalradioforbund (NLR, fra 1996) representerer drøyt 130
lokalradiostasjoner, er høringsinstans for mediepolitiske spørsmål av ulik
interesse og karakter og har løpende kontakt med Kulturdepartementet,
Medietilsynet, Post- og teletilsynet og Lotteri og stiftelsestilsynet.

Norsk Lokalradioforbund har siden etableringen av Mediestøtteutvalget i 2009
fulgt prosessen fram mot utvalgets innstilling. Norsk Lokairadioforbund har ikke
selv vært representert i utvalget, men har underveis fått komme med innspill.
Det har vært "lett å komme til orde", men etter vår oppfatning "vanskelig å bli
hørt".

Norsk Lokalradioforbund har hele tiden forventet en mer rettferdig, moderne og
plattformuavhengig mediestøtte.

Norsk Lokalradioforbund har gitt sin tilslutning til at støttetiltak er nødvendig for
fortsatt å sikre bred tilgang til nyheter og samfunnsdebatt av høy redaksjonell
standard.

Kulturdepartementets høringsuttalelse er etter vår
oppfatning verken moderne, nytenkende eller plattformnøytral.

Et stort flertall av nyhetsbaserte allmennradioer lever side om side med
lokalaviser. Her er avisenes pressestøtte direkte konkurransevridende, ettersom
produksjonsstøtten de årlig mottar kan utgjøre både en og flere årslønner for en
journalist. Hadde lokalradioen fått samme statlige støtte som lokalavisa i
nabohuset, ville nyhetsjournalistikken lokalt blitt ytterligere styrket.

Lokalradioene representerer et allsidig mangfold og er med på å sikre
befolkningen bred tilgang til nyheter og samfunnsdebatt av høy kvalitet og
redaksjonell standard. Noen stasjoner er musikk- og underholdningsbaserte, de
fleste har lokale nyheter, aktualiteter, sport og kultur som bærende i sin
journalistikk. Lokalradioene er også hurtige og viktige formidlere av
trafikkinformasjon og har stor beredskapsmessig betydning.
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Nyhetsdekning av hendelser som trafikk, ulykker, flom, brann og
andre løpende hendelser formidles fortsatt raskest til publikum via radio.

NLR sine medlemsstasjoner har et flertall ganger bevist sin unike posisjon som
beredskapsradioer ved ulykker og katastrofer. Dette i seg selv, som det raskeste
og mest tilgjengelige medium, burde tilsi at en driftstøtteordning bør komme på
plass.

Norsk Lokalradioforbund forventer at lokalradio blir del av en den nye
mediestøtteordningen og er svært overrasket over at departementet ikke har
vurdert hvorfor plattformuavhengigheten ikke skal omfatte lokalkringkasting.

NLR mener dette er den største svakheten med utkastet til ny forskrift.

Avisene er slett ikke alene om å produsere nyheter, og norske lokalradioer har
siden 1980-tallet bygd opp en særegen kompetanse på aktualitets- og
nyhetsprogrammer med sterk lokal forankring.

Etter NLRs mening vil en naturlig konsekvens av dette være at «pressestøtten»
videreføres, men utvides til å gjelde andre medier.
En mediestøtte basert på en slik plattformnøytralitet vil sikre befolkningen
mediemangfold, bred tilgang på nyheter og samfunnsdebatt.

NLR er også kritisk til forslaget om fortsatt momsfritak, en ordning som for
aviser og tidsskrifter utgjør en årlig verdi på mellom 1 og 1,5 milliarder kroner.

Til sammenligning fikk lokalkringkasting i 2011 omkring 9,4 millioner kroner,
fordelt etter støtte til programproduksjon, kompetansehevende tiltak,
utviklingsprosjekter og støtte til drift av lokalradioer rettet mot etniske og
språklige minoriteter.

NLR mener at Kulturdepartementets utkast til ny forskrift om produksjons-
tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier verken er rettferdig, moderne eller
plattformuavhengig, bare en justert videreføring av dagens pressestøtte for
aviser.

Forslaget er mediepolitisk uakseptabelt og konkurranevidende og overraskende
begrensende for mediemangfold og ytringsadgang.

Med hilsen
for styret i Norsk lokalradioforbund

Tove Kr. Blomseth (s)
Styreleder
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