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Høring - utkast til forskrift om produksjonstilskudd
aktualitetsmedier
Vi viser til Kulturdepartementets

til nyhets- og

brev av 30.03.2012 om ovennevnte.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) støtter
Kulturdepartementets arbeid med å skape en plattformnøytral mediestøtte som kan
redusere barrierene mot digital publisering og innovasjon i avisbransjen. Det viktigste
må være mediets formål, ikke den tekniske innretning av publikasjon eller betaling.
Dette er særlig viktig i en tid med store endringer i mediemarkedet.
FAD anser det viktig at fordelings- og kvalifikasjonskriteriene for støtteordningen
utformes slik at de gir opphav til minst mulig konkurransebegrensende effekter på
markedet. En slik utforming vil øke sannsynligheten for at EFTAs overvåkningsorgan
(ESA) godkjenner ordningen som forenlig støtte.
Under § 4 i punkt 4 i Kulturdepartementets utkast til forskrift er det formulert krav om
en "offentlig tilgjengelig prisliste". Et slikt krav kan begrense mulighetene for
innovasjon ved betaling for digitale produkter.
Det er viktig at forskriften ikke binder seg til èn måte å forstå betaling på. Vi viser i den
forbindelse til at Kulturdepartementet under pkt 6.4.4. omtaler noen modeller for
brukerbetaling, men at dette ikke utgjør en uttømmende liste.
Som Kulturdepartementet beskriver i høringsnotatet er hensikten med å stille vilkår om
betaling, at betaling fungerer som en kvalitetsindikator. Dette hensynet bør kunne
ivaretas uten å kreve at betalingen foregår på en spesifikk måte. FAD foreslår at
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Kulturdepartementet vurderer å endre § 4 punkt 4 slik at tilskudd etter forskriften bare
gis til medium som:
"finansierer en vesentlig del av virksomheten gjennom betaling fra brukerne".
Kulturdepartementet poengterer under pkt. 6.4.4 i høringsnotatet at "formålet med
bestemmelsen (...) å utelukke løssalgsaviser, som tradisjonelt har hatt god økonomi".
FAD ber Kulturdepartementet vurdere om det er mulig å utelukke det som i dag er
kjent for oss som løssalgsaviser på en måte som ikke samtidig begrenser mulighetene
for innovasjon knyttet til betaling for digitale produkter. En mulig måte å gjøre dette på
kan være å spisse vilkåret under § 4 pkt 5 enda mer, og skrive at tilskudd bare gis til
medium som ikke har mer enn halvparten av sine inntekter gjennom løssalg av
papiraviser.
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