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Medieeierskapsloven  -  høring av utkast til  forskrift om medieregioner

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 8. februar 2005 med forslag til
forskrift om regioninndeling som skal legges til grunn ved vurdering av regionale
eierskapsbegrensninger etter § 11 i a medieeierskapsloven .  Vi viser også til
telefonsamtale mellom Brustad  (KKD) og Storvik (FIN).

Stortinget vedtok i november 2004 endringer i medieeierskapsloven ,  blant annet ny § 11
om regionale eierskapsbegrensnin ger. Bestemmelsen slår fast at betydelig eierstilling i
mediemarkedet regionalt normalt anses å foreligge ved kontroll med en andel på 60 pst.
eller mer av det samlede dagsopplaget av region-  og lokalaviser i en medieregion.
Medieregionene skal fastsettes i forskrift.

Kultur- og kirkedepartementet foreslår å dele opp landet i 10 medieregioner ,  der hver
region har fra 246 000 til 705 000 innbyggere .  Forslaget til inndelingen av
medieregioner tar utgangspunkt i de regionale strukturene i det eksisterende
dagspressemarkedet .  I de fleste tilfellene er kommuner blitt plassert i de forskjellige
medieregionene på bakgrunn av hvilken avis som har størst husstandsdekning i
kommunen .  Som et hovedprinsipp er grensene blitt trukket der det er funnet tydelige
brudd i avisoppslutningen fra en kommune til en annen. Inndelingen tar også hensyn til
alminnelige måter å inndele landet på, slik som fylker og landsdeler.

Kultur- og kirkedepartementet skriver i sitt høringsbrev at VG, Dagbladet og andre
aviser som i utgangspunktet ikke henvender seg til et klart  definert dekningsområde,
ikke omfattes ved beregningen av regionale markedsandeler .  Finansdepartementet har
merket seg at Aftenposten er regnet med i beregningene for markedsandeler i region
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Stor-Oslo. Finansdepartementet stiller spørsmål ved om Aftenposten (morgenutgaven) i
utgangspunktet henvender seg til et klart definert regionalt dekningsområde.
Finansdepartementet ber derfor Kultur- og kirkedepartementet vurdere om
Aftenposten (morgenutgaven) heller må regnes som en riksavis og dermed ikke tas
med i beregningene av markedsandeler i de regionale medieregionene.

Finansdepartementet har utover dette ingen merknader til forslaget til regioninndeling.

Denne saken har vært behandlet av settestatsråd Erna Solberg.
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