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FORSLAG TIL ENDRING AV MEDIESTØTTEORDNINGENE. 

Radio Domen er en lokalradio som sender fra Vardø. I forhold til Medietilsynets arbeid med å 

vurdere de ulike mediestøtteordningene mener vi at våre innspill kan være meget nyttige i dette 

arbeidet. Vårt innspill viser ulikheten som dagens mediestøtte legger opp til i et lite 

lokalsamfunn. 

 

Vardø er et lite tettsted med drøyt 2000 innbyggere. Medietilbudet består av en lokalavis som 

heter Østhavet og en lokalradio som heter Radio Domen. Vi er til og med naboer i samme bygg.  

 

Det er derimot en stor forskjell mellom disse mediene rent økonomisk. Den ene mottar 1,2 

millioner som pressestøtte. Den andre mottar ingen pressestøtte. Det er ingen kommersiell 

driftsmulighet i Vardø, slik at man er helt avhengig av offentlig støtte for å opprettholde lokale 

mediekanaler for Vardø. 

 

Dagens pressestøtte fremstår som diskriminerende og skaper ulikheter og splittelser i et lite 

lokalsamfunn. Ett medium får penger til informasjonsarbeid, mens den andre må leve på 

dugnadsånd. Støtteordningen er klart usolidarisk og viser manglende evne til å fordele 

felleskapets midler etter solidarisk. Mediestøtten fremstår i dag som et klasseskille mellom 

medieselskaper i Norge. 

 

Den teknologiske endringen tilsier også at mediestøtten for mindre områder må endres eller 

etableres i en ny ordning – Støtte til redaksjonelle medier. 

 

En slik støtteordning innebærer at alle redaksjonelle medier står likt i et lite samfunn som 

Vardø. Det sikrer at både lokalavisen og lokalradioen kan stå sammen for å formidle 

informasjon til et lite tettsted som Vardø. Det betyr også at rene nettaviser kan søke om slik 

støtte. Støtten vil dermed fremstå som mer solidarisk mellom mediekanalene enn dagens 

støtteordning bidrar med. 

 

På denne måten vil en ny offentlige mediestøtteordning bidra til et høyst nødvendig 

mediemangfold i mindre områder av Norge. Det er svært viktig arbeid for å sikre troverdige 

mediekanaler. En slik støtteordning kan også bidra med å forhindre spredning av falske nyheter 

ved å sikre troverdigheten til alle lokale medier i små lokalsamfunn og at de seriøse 

mediekanalene er tilgjengelige på det frie markedet. 

 

 

 



Hvilke mediestøtteordninger er det som ikke fungerer etter formålet? 

Dagens mediestøtteordninger for aviser; produksjonstilskuddet, tar ikke hensyn til at flere 

bruker både lyd og bilde til formidling av informasjon. Den er i stor grad basert på at 

menneskene leser selve papiravisen – og er knyttet til krav om brukerbetaling. 

De dekker også kun avismediet – og ikke alle andre redaksjonelle medier. 

For Finnmark har avisene også et dedikert distribusjonstilskudd for at en sjåfør skal kjøre 

avisene rundt i Finnmark. Lokalradioer i Finnmark får derimot midler til drift av digital radio 

gjennom en annen støtteordning for lyd- og bildemedier hvor de må konkurrere på like 

premisser som resten av landet. 

Den teknologiske utviklingen krever at dette distribusjonstilskuddet må endres og her bør 

lokalradioens DAB nett i Finnmark kunne hente ut driftsmidler. Det vil også frigjøre midler fra 

støtteordningen til lokale lyd- og bildemedier – som kan brukes til lokalradio i andre områder. 

 

Bør det gjøres endringer mellom støtteordningene for fordeling av disse midlene? 

Vi mener mediestøtten/produksjonsstøtten bør prioritere journalistisk arbeid fremfor å være en 

støtte tilpasset antallet abonnenter man til enhver tid har. Lokalradio har ingen abonnenter og 

betalingsmodell som avisene har. Dagens mediestøtte blir dermed «låst» til medier som er 

brukerbetalt. Det gjør at den treffer feil og diskvalifiserer lokalradio. 

Det bør heller etableres en mediestøtteordning knyttet til redaksjonelle medier i områder hvor 

det er lite eller ingen kommersielle muligheter for alternative medier. Dette betyr at også Radio 

Domen kan ta del i mediestøtten. På denne måten kan derfor begge medier i et lokalsamfunn 

stille likt. 

Når det gjelder det spesielle distribusjonstilskuddet for avisene i Finnmark, bør drift av de 

lokale DAB-nettene i Finnmark inkluderes i dette tilskuddet samtidig.  

Hvordan kan mediestøtte mot redaksjonelle medier utformes? 

Mediestøtten til redaksjonelle medier bør gis som en teknologinøytral mediestøtte til medier i 

områder med et begrenset medietilbud. Det betyr at medier i områder med kommersielle 

områder, blir diskvalifisert for å delta i ordningen. 

Den bør dekke kostnadene til 1,5-3 årsverk, samt generell drift av mediekanalen som da betyr 

husleie og andre aktuelle utgifter. 

Hvordan kan distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark endres? 

Vi mener at lokalradio i Finnmark bør få tilgang til distribusjonstilskuddet på like vilkår som 

avisene, og at ordningen innebærer at lokalradio kan få driftsmidler til digitale kringkastingsnett 

gjennom denne tilskuddsordningen. 

 

 



Vår oppsummering 

Det bør etableres en teknologinøytral støtteordning til redaksjonelle medier i mindre områder 

av Norge med liten eller ingen mulighet for kommersielle inntekter. Denne støtteordningen 

fristiller derfor produksjonsstøtten i slike områder fordi lokalradio og lokalavis derfor kan stille 

med like utgangspunkt. 

Distribusjonstilskuddet i Finnmark som går til aviser må også kunne dekke distribusjon av 

digital lokalradio i Finnmark. 
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