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Det vises til departementets brev av 30.11.2005 vedrørende høring om endringer i
medieeierskapsloven. YS har mange medlemmer i mediebransjen og denne
høringen er derfor viktig for oss.

Besøksadresse:

Formålet med medieeierskapsloven er å fremme ytringsfriheten, reelle muligheter til
å ytre seg og mediemangfold, jfr. lovens § 1. Det er derfor viktig at departementets Brugt.19
forslag sees i lys av lovens formål.

For å fremme lovens formål legger lovbestemmelsene opp til en begrensning av Postadresse:

mulighetene til å eie for store deler av norske medier. Endringsforslagene til
departementet berører i første rekke disse områdene: Postboks9232

• En øvre begrensing for nasjonalt eierskap på 1/3 av det samlede
dagsopplaget for dagspressen, 1/3 del av de samlede seerantallene for
fjernsyn og 1 /3 del av de samlende lyttertallene for radio. Grønland

Forslaget omfatter ikke endringer for eierkonsentrasjon innen flere
mediemarkeder eller regionale grenser. 0134 Oslo

Det framlagte forslaget må sees  på  bakgrunn av regjerningspartienes stemme-
givning ved behandlingen av Ot.prp. nr 81 (2003-2004) og Soria-.'Moria-erklæringen. Org. nr.:

YS har merket seg at det ikke skjedd vesentlige  endringer i  eierstrukturen i det
971 454431

norske mediemarkedet jf. tall fra Eierskapstilsynets (nå Medietilsynet) årsmelding
for 2004. Den nasjonale og internasjonale konkurransesituasjonen har heller ikke
endret seg. Vi har i begrenset grad et norsk mediemarkedet og dette markedet må Telefon:
etter vår oppfatning i stor grad sees i sammenheng med de markedsreguleringer
:man har generelt.

21013600

Departementet foreslår å senke eierskapsgrensen på nasjonalt nivå fra 40 til 33
prosent innenfor ett mediemarked (dagspresse, radio, TV). I vart høringssvar til Telefaks:
Ot.prp. 81 (2003-2004) støttet vi en endring av den nasjonale eierskapsgrerisen fra

21 01 37 20  



1/3 til 40 %. Vi kan ikke se at departementet har framført vesentlig argumentasjon
som skulle tilsi et behov for en endring av dagens 40 % nasjonale
eierskapsbegrensning .  YS støtter derfor ikke den foreslåtte endringen av § 10
a-c) i dagens med ieeierskaaslov.

YS er av den oppfatning at en senkning av nivået fra dagens 40 % til 1/3 ikke fyller
våre krav og ønsker omkring eierskap i norske mediehus.

YS ser en utvikling hvor dagspressen opplever et fallende marked og enhver aktør i
dette markedet forsøker å etablere mediehus hvor man sikres lesere, lyttere, seere
og brukere via andre kanaler. En lovmessig ytterligere begrensning ut i fra dagens
nivå er betenkelig når vi vet at mediebransjen er avhengig av kapital. Bransjen
trenger eiere som er ansvarlige og langsiktige i et marked som er i stadig utvikling. l
dette markedet trenger man sterke aktører som er villig til å tenke langsiktig.

YS kan ikke se at den foreslåtte lovendringen bidrar til å styrke muligheten for de
eksisterende aktørene. Flere av de dominerende aktørene i det norske medie-
markedet har vist evne til å tenke langsiktig og har bidratt til det mediemangfoldet vi
har i dag. Disse bør gis muligheten til å ytterligere å ekspandere innenfor gitte
rammer.

Avslutningsvis vil vi påpeke at den gjeldende lovgivingen har vært gjeldende i 2 år.
Etter vår oppfatning er det uheldig at man endrer rammebetingelser for en næring
etter såpass kort tid med gjeldende lovgivning.

Med vennlig hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

bjørn Tore Støle
Sjeføkonom


