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HØRING - ENDRINGER I MEDIEEIERSKAPSLOVEN

Det vises til departementets høringsforslag datert 30. november 2005.

LO støtter departementets forslag  -  og viser videre til vårt høringssvar fra februar 2004 om
endringer i medieeierskapsloven hvor vi også understreket at eierskapsbegrensninger på 33
prosent burde videreføres. LO viser imidlertid til at departementet bør foreta en nyvurdering
av den inndelingen som er gjort av regioner (vurdering av regionforskriften). LO ber videre
departementet vurdere bestemmelsen om krysseierskap i eksisterende lov for å motvirke
forskjellsbehandling framover. LO understreker videre:

Et mediamangfold sikres ikke kun gjennom regulering av eierskap, men også ut fra de
økonomiske vilkårene avisene og andre medier må forholde seg til. LO understreker sterkt
pressestøttens betydning for å sikre et differensiert pressemønster. Pressestøtten må derfor
økes. LO avviser også forslaget om å innføre moms på aviser. Norge har en rik avisflora. Det
har vært bred politisk enighet om å sikre dette. Avisene er viktige forvaltere av livsvilkårene
for den demokratiske debatt og ytringsfriheten, for å forvalte og fremme norsk språk og binde
sammen våre lokalsamfunn. Mangfoldet bidrar til å speile samfunnet på en måte som både
kvinner, og menn kjenner seg igjen i. Staten må ha et helhetlig grep i sin pressepolitikk - og
ikke påføre avisene økte kostnader og dårligere økonomiske rammevilkår som truer
mangfoldet - ikke minst lokalavisenes og fagbladenes posisjon.

LO er også sterkt kritisk til hvordan økte portokostnader nå slår ut for fagpressen. LO ber om
at denne saken må behandles særskilt av berørte departementer.
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