Kultur- og kirkedepartementet
Lars Brustad
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Deres ref.:

Vår ref.: 2003/1034
Saksbeh.:
MA2-M5 HRHA 437.1

Hege Renate Hagevik

Dato: 23.01.2004

Høring - Endring av forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser,
dispensasjon fra utbytteforbudet
Konkurransetilsynet viser til brev av 1. desember 2003 fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
vedlagt ovenstående høring. Videre vises det til brev av 9. desember 2003 fra Arbeids- og
administrasjonsdepartementet (AAD) i samme sak, hvor AAD ber om å få tilsendt kopi av
tilsynets høringsuttalelse innen 14. februar 2004.
KKD foreslår å endre § 4 i forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser slik at det gis adgang
til å søke om dispensasjon fra bestemmelsen i forskriftens § 4 femte ledd. Denne bestemmelsen
forbyr aviser som mottar tilskudd å betale utbytte til selskapets aksjonærer. Eventuelle
dispensasjonssøknader skal rettes til Statens medieforvaltning.
Formålet med tilskuddsordningen er å tilgodese økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med
små opplag. Bakgrunnen for forslaget om adgang til utbyttedispensasjon er at forbud mot utbytte
kan virke som et uheldig hinder for tilgang til risikokapital for aviser med økonomiske problemer.
Konkurransetilsynet legger i sin vurdering av forslaget til grunn at innføring av
dispensasjonsadgang kan bidra til opprettholdelse av aviser som ellers ikke ville hatt økonomisk
grunnlag for videre drift. På sikt vil disse avisene kunne fremstå som reelle konkurrenter til aviser
med overlappende og/eller tilgrensende geografisk nedslagsfelt, samt andre medier.
Konkurransetilsynet antar på denne bakgrunn at endringsforslaget vil kunne føre til forsterket
konkurranse mellom aviser og mellom aviser og andre medier. Tilsynet stiller seg derfor positivt
til forslaget.
Konkurransetilsynet har ingen ytterligere kommentarer til høringen.
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