VEDLEGG:
Mandat for offentlig utredning om mediemangfold
Bakgrunn
Grunnloven § 100 sjette ledd slår fast det såkalte «infrastrukturkravet, dvs. det ansvaret offentlige
myndigheter har for å «legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale».
Infrastrukturkravet innebærer at staten må legge til rette for de kanaler og institusjoner som utgjør
infrastrukturen for offentlig utveksling av informasjon og meninger. Det er derfor et offentlig ansvar å legge
til rette for mangfold og kvalitet i norske medier. Et mangfold av frie og uavhengige medier med kritisk og
undersøkende journalistikk og med nyhetsformidling fra ulike samfunnsområder er av avgjørende betydning
for et velfungerende demokrati og for ytringsfriheten. Gjennom rapportering og kommentarer fra ulike
synsvinkler kan mediene gi borgerne grunnlag for meningsdannelse og aktiv deltakelse i samfunnsliv og
demokratiske prosesser.
Den teknologiske utviklingen har ført til en gjensidig påvirkning mellom teknologi, tilbud og medievaner.
Digitaliseringen av mediene har bl.a. ledet til at publikums tilgang til informasjon og ulike medier er større
enn noen gang. Den teknologiske utviklingen har ledet til økt konvergens eller sammensmelting av ulike
medier, som innebærer at særegenheten til ulike medietyper, for eksempel presse, radio og tv, blir mindre
tydelige. Publikums medievaner endres i takt med endringene i medietilbudet. Publikum har større
muligheter enn noen gang til å velge hvordan, hvor og når de vil ta i bruk ulike medier.
Samtidig som det aldri før har vært større tilgang på informasjon, møter de tradisjonelle nyhets- og
aktualitetsmediene flere utfordringer. Medienes etablerte forretningsmodeller er under press. Avissektoren er
foreløpig sterkest påvirket, med svikt i annonsemarkedet, opplagsnedgang og utfordringer knyttet til
brukerbetaling. De kommersielle kringkasterne møter utfordringer i annonsemarkedet og konkurranse fra
globale strømmetjenester. Samtidig er nyhetssatsning på tv relativt kostnadskrevende. Dersom
medieutviklingen fører til mer pressede marginer i fjernsynsmarkedet, kan det medføre at
fjernsynsselskapene prioriterer mindre kostandsintensive programformater. Konsekvensene dette vil ha for
mediemangfoldet på sikt er uklare.
Mandat
• Utvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale
utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet
• Utvalget skal vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og
aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og
deres betydning for Norges språk og kultur.
• Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat,
herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette
for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud. Utvalget skal bl.a.
vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier.

•

Utvalget kan også vurdere regulatoriske virkemidler dersom dette er relevant.
Utvalget må innhente opplysninger om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet i aktuelle
europeiske land. Utvalget må vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØSavtalens regelverk om offentlig støtte. Utvalget kan innhente andre nødvendige del-utredninger og skal
utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Utvalgets forslag skal ta
utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett, men det kan også fremmes forslag om økt
eller redusert ressursbruk.

