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Medietilsynet 

 

BEHOV FOR ENDRING AV MEDIESTØTTEORDNINGENE 

Radio Nordkapp kommer med forslag til korte og konkrete nødvendige endringer av mediestøtteordningene. 

 

Hvilke mediestøtteordninger er det som ikke fungerer etter formålet? 

Dagens mediestøtteordninger for aviser, 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.  

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

For Finnmark har avisene til og med et dedikert distribusjonstilskudd for at en sjåfør skal kjøre avisene rundt i 

Finnmark. Det var sikkert kjekt før man hadde internett, men nå leser man avisene og man kan til og med laste ned 

avisen på en PC.  

Den teknologiske utviklingen tilsier at dette distribusjonstilskuddet må endres og her bør lokalradioens DAB nett i 

Finnmark kunne hente ut driftsmidler. 

 

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

Vi mener mediestøtten bør prioritere journalistisk arbeid fremfor å være en støtte tilpasset antallet abonnenter man til 

enhver tid har. Lokalradio har jo ingen betalingsmodell som avisene har, derfor blir mediestøtten «låst» til medier som 

er brukerbetalt. Det gjør at den treffer feil og diskvalifiserer lokalradio eller andre lokale medier. 

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 Nordkapp kan ta del i mediestøtten. 

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 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. 

 

Våre anbefalinger 

Det bør etableres en teknologinøytral støtteordning til redaksjonelle medier i områder 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 radio i Finnmark. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Raymond Elde 

Kringkastingssjæf 
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