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Medieeierskapsloven - utkast til  forskrift  om medieregioner.

Fædrelandsvennen har i en tidligere høringsuttalelse til medieeierskapsloven gitt
uttrykk for at vi ikke ser behovet for reguleringer av det regionale mediemarkedet. Vi
tar til etteretning at Stortinget har vedtatt at det også skal innføres regionale
eierskapsbegrensinger, og vil få lov til å komme med synspunkter på den
regioninndeling som er skissert i departementets utkast til forskrifter.

I utkastet fremstår agderfylkene som den nest minste regionen med 262.000
innbyggere. Dette i kontrast til de tilliggende regionene Vestviken med 686.000
innbyggere og Sørvestlandet med 406.000 innbyggere. Når det i komiteflertallets
uttalelse i lnnst.O.nr.13 (2004-2005) heter at regionene må være "vesentlig større" enn
dagens fylker mener vi at regioninndelingen for "Sørlandet"  ikke tar høyde  for det. Vi
taler om to av landets minste fylker i folketall. De to agderfylkene oppfattes i praktisk
politikk i stor grad som ett fylke i dag, og det pågår en prosess for sammenslåing av
agderfylkene. Derfor oppfattes ikke region "Sørlandet" i vår del av landet som
"vesentlig større" enn dagens fylker.

I høringsnotatet heter det at som et hovedprinsipp "er grensene blitt trukket der det er
funnet tydelige brudd i avisoppslutningen fra en kommune til en annen". Men dette
logiske prinsipp brister dersom man legger utbredelsen av de større regionavisene til
grunn for grensedragningene. Mens de to største avisene i region Sørlandet,
Fædrelandsvennen og Agderposten har hovedtyngden av sine opplag innenfor den
definerte regionen, finner vi for eksempel at Drammens Tidende, som er på størrelse
med Fædrelandsvennen i opplag, er plassert i en region som omfatter store distrikter
hvor avisen ikke har dekning. Det gjelder Telemark og store deler av Vestfold.
Tilsvarende eksempler kan finnes i andre regioner.

Den foreslåtte regioninndelingen gir derfor de øvrige regionavisene og aviser på
Fædrelandsvennens størrelse en betydelig større handlefrihet med hensyn til felles
eierskap eller fusjoneringer med andre aviser i regionen enn hva Fædrelandsvennen gis
muligheter for.
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I Nord-Norge kan avisen Nordlys kjøpe opp sin konkurrent i Tromsø,  avisen Tromsø. I
Bergen kan Bergens Tidende kjøpe opp sin konkurrent,  Bergensavisen. Ogpå
Sørvestlandet kan Stavanger Aftenblad kjøpe opp den nest største avisen i regionen,
Haugesunds Avis eller sin konkurrent i Stavanger,  Rogalands Avis.

Men region Sørlandet muligjør ikke et fremtidig felles eierskap av Fædrelandsvennen
og Agderposten .  En utvikling som på lengre sikt kanskje vil  være naturlig for å
konkurrere med andre mediekanaler og nasjonale aviser  i  en trang region med bare
262.000 .  Allerede i dag er det VG/Dagbladet som er Fædrelandsvennens største
konkurrent på avismarkedet i regionen, ikke Agderposten .  Selv om Stortinget har valgt
å holde riksdekkende aviser utenfor beregningsgrunnlaget ,  er vi som regionavis nødt
til å forholde oss til løssalgsavisene som konkurrenter på det samme avismarkedet. Det
er de riksdekkende løssalgsavisene som de siste årene har spist seg inn på det  regionale
avismarkedet,  til en viss grad på bekostning av  regionavisene. Mens
Fædrelandsvennen har en leserdekning på 50 prosent i agderfylkene har VG/Dagbladet
samlet en leserdekning på 56 prosent.

Vi argumenterer derfor for å utvide handlingsrommet for en avis som
Fædrelandsvennen ,  slik at vi får tilnærmet  de samme  muligheter til å inngå i nye
eierskapsstrukturer som de øvrige regionavisene.

Vi finner det dårlig begrunnet at det opprettes en stor og avismessig heterogen region i
Vestviken ,  som omfatter aviser med utgiveisessted  fra Ål og Hønefoss til Rjukan og
Kragerø, mens agderavisene klemmes  inne mellom to store regioner.
Telemark og Vestfold har ikke mer til felles med Buskerud når det gjelder medie- og
avismarkedet enn  med agderfylkene.

Etter vårt syn bør derfor agderfylkene,  Telemark,  Vestfold og Buskerud, utgjøre en
region.  Ønsker  man allikevel å opprettholde et større antall regioner, vil det naturlige
være at Agder  og Telemark utgjør  en region .  En slik Sørøstregion vil få 428.000
innbyggere,  mens den gjenværende Vestviken vil få 459.000 innbyggere.  Det vil skape
en bedre balanse i forhold til de øvrige regionene når det gjelder det avis- og
opplagsgrunnlaget som eierskapsbegrensningene baserer seg på.

Med vennlig hilsen
for Fædrelandsvennen AS

Jan Erik Knarbakk Finn Holmer-Hoven Erk Torssen
Styreformann  Sjefredaktør  Adm.direktør
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