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Arbeiderpartiene i Bergen har følgende uttalelse til høringsnotatet om 
mediepolitikken med høringssvar 25. mai 2012: 
 
Arbeiderpartiene i Bergen viser til at Kulturdepartementet beskriver den 
gjeldende pressepolitikken som vellykket, bl a på side 9 i høringsnotatet. Det 
viktigste målet: Å opprettholde aviskonkurranse og avismangfold i de største 
byene, er imidlertid klart mislykket.  
 
I Arbeiderpartiet i Bergens høringssvar har vi som utgangspunkt situasjonen i de 
tre største byene utenfor Oslo. 
 
Trondheim har vært uten nr 2-avis siden Avisa Trondheim/Arbeideravisa ble nedlagt 
i 1996. I Bergen og Stavanger har Bergensavisen og Rogalands Avis vært i 
tilbakegang siden Bondevik I-regjeringen kuttet i produksjonstilskuddet i 1998. 
Deres framtid er usikker med den gjeldende pressepolitikken.  
 
Skal det skapes rammebetingelser som gjør det mulig å starte en ny nr 2-avis i 
Trondheim, og investere i utvikling og eierskap i Bergensavisen og Rogalands 
Avis, kreves det vesentlig mer ambisiøs oppdatering av pressepolitikken og større 
bevilgninger til pressestøtte og andre tiltak enn det som framgår av 
Kulturdepartementets høringsnotat.  
 
Arbeiderpartiene i Bergen har merket seg at Kulturdepartementet argumenterer med 
at de støtteberettigede avisene i Oslo trenger høyere støtte pr solgt avis (papir 
eller annet format) enn de støtteberettigede avisene i Bergen, Stavanger og 
Trondheim, og begrunner det med at annonsemarkedskonkurransen antas å være 
hardere i Oslo enn ellers i landet. Påstanden er ikke verken dokumentert eller 
sannsynliggjort i departementets høringsnotat. Sett fra Bergen, virker det svært 



urimelig at det skal være et høyere støttenivå for å sikre nyhetsmediemangfold i 
Oslo, der mangfoldet er større enn i alle andre deler av landet.  
 
I Trondheim, med den dominerende regionavisen Adresseavisen, har konkurransen på 
avisannonsemarkedet vært så sterk at nr 2-avisen Avisa Trondheim/Arbeideravisa 
ikke overlevde. I Bergen har Schibsteds nyhetsmedier full kontroll med 
avisannonsemarkedet gjennom Bergens Tidende, Byavisen (gratisavis), Fanaposten, 
Bygdanytt, Strilen, Vestnytt og Askøyværingen. Bergenavisen har vært i 
tilbakegang siden Bondevik I-regjeringen kuttet i produksjonstilskuddet, stanset 
statsannonseringen nr 2-avisene og lot Bergens Tidende kjøpe de øvrige avisene i 
byen. I Stavanger har Rogalands Avis vært i sterk tilbakegang i den samme 
perioden.  
 
Departementets påstand om at det er lettere for nr 2-avisene på 
avisannonsemarkedet i Trondheim, Bergen og Stavanger, enn det er i Oslo, 
motbevises av utviklingen til disse byenes nr 2-aviser.   
 
Arbeiderpartiene i Bergen krever derfor at det blir samme støttenivå for avisene 
i våre byer, som for avisene i Oslo. 
 
I høringsnotatet går departementet inn for at det settes et tak på 40 mill 
kroner, slik at ingen nr 2-avis skal få mer støtte enn det. Dette taket vil 
utelukkende ramme utfordrermediene i de fire største byene, og hindre at de skal 
kunne overleve i konkurranse med langt sterkere nyhetsmedier. Et støttetak 
skjermer de store byenes dominerende nyhetsmedier mot å få sterk konkurranse. 
Utviklingen i nyhetsmediene de siste 20 årene viser at det ikke er behov for å gi 
de dominerende nyhetsmediene en slik beskyttelse. 
 
Bergen og de andre byene har like stort behov for å unngå en situasjon med en 
dominerende eller enerådende nyhetsredaksjon, som Oslo har. Vi ber derfor om at 
det ikke innføres en grense som blokkerer muligheten for å føre en pressepolitikk 
i de største byene.  
 
De ledende avisene i Bergen, Trondheim og Stavanger trenger å utfordres fra en nr 
2-avis som er kompetent nok og har mange nok lesere, til at den er et reelt 
ytringsalternativ for offentlig debatt og kritisk journalistikk. Arbeiderpartiene 
i Bergen etterlyser en mediepolitikk som viser en klar ambisjon om å sikre et 
mediemangfold både i og utenfor Oslo. 
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