
Postboks8962, Youngstorget

0028 Oslo, Norway
utrop@utrop.no

http://www.utrop.no
Tel: +47 22 04 14 60

Mobil: +47 95 158 758

Dato: 29. 05. 2014
Deres ref. 12/2085 ME LAB:elt

Høringssvar fra Utrop

Vi viser til Medietilsynets rapport om tilskudd til ukeaviser som er ute på høring. Utrop
står ikke på listen over høringsinstanser, men vi ønsker likevel å komme med våre
synspunkter.

Utrop har følgende bemerkninger til rapporten:

1. Utrop er positiv til at det opprettes objektive kritierier som grunnlag for tilskudd. En
modell som baserer seg på armlengdes avstand til departementet og derfor skjermet fra
direkte politisk styring er viktig. Vi er også positiv til at tilskuddet blir plattformnøytral.
Dette betyr svært mye for en avis som Utrop hvor vi har svært høy andel digitale lesere.

2. Utrop mener det bør være en egen støtteordning med egne retningslinjer for nasjonale
ukeaviser, men gjerne bygget på de samme prinsippene som produksjonsstøtte til
dagsaviser, men ikke som del av denne kompliserte ordningen. Egen saksbehandling vil
bety bedre kvalitet, oppfølging, et eget utvalg som spesialiserer seg nettopp på ukeaviser
osv.

3. Vi anbefaler beregningsmodell 6. Denne modellen vil føre til likeverdige tilskudd til
avisene. Mindre ukeaviser som Utrop og Ny Tid har ikke pengesterke investorer. Utrop
bruker en del frivillige ressurser, praktikanter og har en frilanssats som er lavere enn
anbefalt av NJ. Likevel gjør vi en like god og viktig jobb. Utrop har tilgang til kilder i
innvandrermiljøer som andre ikke har, vi får fram saker, perspektiver og tema som
majoritetsmedier ikke har tilgang til. Vi blir sitert i riksdekkende medier (senest i
Dagsrevyrn), våre artikler blir brukt i eksamensoppgaver ved universiteter, en tekst er til
og med blitt brukt i norskbok for 6. klassinger. Modell 6 vil uten tvil sikre stabil og
forutsigbar drift av også mindre utgivelser.

4. Dersom departementet går for modell 6 eller 5 bør det vurderes om en avis kan f.esk få
både støtte som nynorsk avis samtidig få f.esk sats 2 (opplag under 4 000).

5. I rapporten har Medietilsynet sett på eksisterende ukeaviser basert på tidligere kriterier.
Utrop er Norges første flerkulturelle avis og gis ut hver uke fra 2013 hvorav 12 utgaver
på papir, resten som eavis (www.utrop.no/eavis/utgaver). Med de nye endringene om
støtte til plattformnøytral utgivelse vil også f.eks Utrop kvalifisere seg for tilskudd som
ukeavis. Departementet bør ta hensyn til dette ved eventuell avsetting av midler for 2015.
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Kort oppsummert om Utrops situasjon i dag:

Utrop ble en ukeavis fra januar 2013. Men vi fikk ikke tilskudd som ukeavis fordi
Kulturrådet mente at avisen må ha vært utgitt som ukeavis i ett kalenderår for å få
tilskudd. Da vi hadde gitt ut 48 utgaver i 2013 og søkte tilskudd som ukeavis for 2014
fikk vi til svar at ordningen ennå ikke støttet plattformnøytral utgivelse. Vi har altså
investert mye tid, ressurser og midler fra januar 2013 til nå uten at vi har fått tilsvarende
tilskudd.

Vi håper departementet utformer retlingslinjene for ukeaviser slik at denne er bred og
rommer utgivelser med ulike kulturelle og samfunnsmessig betydning, slike som Utrop.

Med vennlig hilsen

Majoran Vivekananthan
Ansvarlig redaktør
Utrop


