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Høring - Endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og 

aktualitetsmedier 
 

Medietilsynet viser til Kulturdepartementets høring av 29. juni 2020 med forslag til endringer 

i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Forslaget gjelder 

gjeninnføring av bydelsmedier som egen tilskuddskategori, innføring av kommunedelsmedier 

som ny tilskuddskategori, samt oppheving av § 1 fjerde ledd slik at det blir tillatt å motta 

offentlig driftstilskudd fra flere kilder. 

 

Medietilsynet er statens forvaltningsorgan på medieområdet. Det følger av Medietilsynets 

samfunnsoppdrag at tilsynet skal bidra til å oppfylle statens overordnede mediepolitiske mål 

om ytringsfrihet og demokrati gjennom en åpen og opplyst offentlig samtale, jf. Grunnloven § 

100. Medietilsynet bidrar til å fremme de mediepolitiske målene ved å legge til rette for 

mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen. Medietilsynet forvalter ordningen 

med produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.  

 

Medietilsynet støtter forslagene fra departementet. 

 

Om departementets forslag til å fjerne forskriften § 1 fjerde ledd 

 

I 2019 ble det gitt driftstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo etter en egen ordning 

som Oslo kommune opprettet. Tilskuddsordningen har ifølge Oslo kommune som formål å 

bedre dekningen av lokalaviser for Oslo by og bydelene. Ordningen er videreført i 2020.  

 

Medietilsynet støtter forslaget om å oppheve § 1 fjerde ledd i forskrift om 

produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Som departementet peker på i 

høringsnotatet, må Medietilsynet avslå årets søknader om produksjonstilskudd fra 

bydelsavisene i Oslo og eventuelle andre søkere som samtidig får offentlig driftstilskudd fra 

andre kilder, dersom denne endringen ikke gjennomføres.  

 

Etter Medietilsynets vurdering kan muligheten for å motta annet offentlig driftstilskudd for 

nyhets- og aktualitetsmedier bidra til målet om mediemangfold, siden lokale medier i 

underdekkede områder dermed totalt får tilgang på økt offentlig støtte.  

 

 

Om departementets forslag om å gjeninnføre tilskuddskategorien bydelsmedier og 

etablere kommunedelsmedier 
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Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier ble endret i 2014. Ved 

endringen av forskriften falt bydelsaviser bort som egen tilskuddskategori, noe som i praksis 

fikk konsekvenser for én avis; Akers Avis Groruddalen. Dette førte til at det ble vedtatt en 

egen midlertidig forskrift om tilskudd til bydelsmedier, midlertidig forskrift 15. oktober 2019 

nr. 1374 om tilskudd til bydelsmedier. Som departementet viser til er bydelsaviser viktige for 

mediemangfoldet og for dekningen av journalistiske blindsoner. Medietilsynet støtter 

forslaget om å gjeninnføre bydelsmedier som en tilskuddskategori i forskrift om 

produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Dette blir en regulatorisk forenkling ved 

at regelverket samles i én forskrift, og den midlertidige forskriften kan oppheves. 

Departementet viser til at bydelsmedium er avgrenset til å gjelde kommunene Oslo, Bergen, 

Stavanger og Trondheim. Medietilsynet støtter dette forslaget, da disse byene har et marked 

som kan ha bydelsmedier som er store nok til å kvalifisere for produksjonstilskudd.  

 

Videre støtter Medietilsynet forslaget om å innføre kommunedelsmedier som en egen 

tilskuddskategori. Denne endringen ivaretar formålet med ordningen ved å forhindre at 

enkelte medier får et uforholdsmessig tilskuddsbeløp kun som følge av effekter av 

kommunesammenslåingene. Som departementet uttaler, er det lite sannsynlig at mediene 

kommer til å endre sin redaksjonelle dekning, og disse mediene framstår dermed som 

kommunedelsmedier. Etter Medietilsynets vurdering er slike kommunedelsmedier i samme 

posisjon som nummerén- og alenemedier, og bør derfor få tilskudd beregnet etter samme 

regler som nummerén- og alenemedier. Dette er i tråd med departementets forslag.  

 

Medietilsynet har ingen merknader til departementets forslag til opplagsgrenser og 

beregningen av tilskudd til de nye tilskuddskategoriene.  

 

Medietilsynet bemerker at for å avgjøre om et medium har en redaksjonell dekning av en 

begrenset del av sin kommune eller by, kan det være nødvendig med nærmere vurderinger av 

det redaksjonelle produktet. Dette kan medføre behov for noe økte administrative ressurser til 

å behandle slike søknader. Videre må Medietilsynet vurdere medienes samlede offentlige 

driftstilskudd i forbindelse med utdeling av produksjonstilskudd, jf. departementets forslag i 

høringsbrevet i punkt 3.1. Medietilsynet mener likevel av forslagene ikke får store 

administrative konsekvenser.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Velsand 

Direktør 

  

  

 Hanne Nistad Sekkelsten 

 Direktør juridisk og regulatorisk avdeling 

 

 

Saksbehandler: rådgiver Alexandra Greenlees 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift 
 

 

 



 Side 3 av 3 

 


