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Innspill til arbeidet med rapport om direkte tilskuddsordningene for
mediestøtte og rapport om NRK og mediemanfold
Innledning
Vi viser til Medietilsynets arbeid med å gå gjennomgå dagens ordninger for produksjonsstøtte og
ønske om innspill fra mediebransjen. Mentor Medier takker for muligheten til å fremme noen viktige
synspunkter.
Mangfold mot ekkokamre
Helt innledningsvis og overordnet forutsetter vi at de sentrale og uttalte ambisjonene for norsk
mediepolitikk ligger fast. Staten har siden innføringen av pressestøtten i 1969 spilt en uvurderlig rolle
i å sikre ytringsfrihet, rettsikkerhet og demokrati gjennom mangfold og kvalitet i mediene og i
medienes eierskap.
Mye vidløftig er sagt om nettopp medienes viktige samfunnsrolle opp gjennom årene, gjerne av
pressen selv. Likevel er det i 2021 ekstra grunn til å dvele ved betydningen av redaktørstyrte medier
og det å sikre en bred og opplyst offentlig samtale. De rasende Trump-tilhengerne som stormet
kongressen i USA ble et demokratisk skremmeskudd. De var drevet av desinformasjon de hadde fått i
alternative kanaler. Selv om veien kan føles lang fra den amerikanske hovedstaden, er det verdt å
merke seg at Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armelengdes avstand – Mediepolitikk for ei ny
tid allerede for flere år siden satte ord på akkurat denne utfordringen.
«I kampen mot til dømes digitale ekkokammer, store globale aktørar som i stadig støre grad legg
premissane for dei vala vi gjer som kultur- og mediebrukarar og ein fragmentert offentlegheit, kan eit
mangfald av medium bidra til eit samfunn prega av tillit og sterke fellesskap.»
Når vi nå kjenner hvilke konkrete og brutale utfall ekkokamre kan få, også gjennom 22.juli og andre
terrorangrep, har argumentene fra Mediemangfoldutvalget fått fornyet slagkraft. Det er nødvendig å
opprettholde – og aller helst styrke – mediestøtteordningen for å møte strømmen av desinformasjon
som folk blir eksponert for utenfor de redaktørstyrte kanalene.
Tematiske blindsoner
Mentor Medier stiller seg derfor bak hovedlinjene i høringsuttalelsen fra Mediebedriftenes
Landsforening (MBL). Økt støtte til lokale medier og nummer to-medier må ikke gå på bekostning av
eksisterende ordning. Vi mener det er vesentlig å se på helheten, ikke ende opp i en diskusjon der
ulike aktører settes opp mot hverandre. Ordningene og støttekategoriene er sammenvevd, og det er
summen av alt som utgjør det norske mediemangfoldet.
Likevel vil vi benytte anledningen til å komme med noen utdypende ord om viktigheten av
riksdekkende nisjeaviser og lokale nummer to-aviser. Der Meld. St. 17 Mangfald og armlengdes

avstand uttrykker særlig bekymring for lokalaviser og mulige geografiske blindsoner, mener vi det
også er en fare for tematiske blindsoner. Tilliten til mediene og den offentlige samtalen påvirkes av
om alle politiske grupperinger opplever at de får sine perspektiv belyst i samfunnsdebatten.
Nisjemedier spiller en viktig rolle i å ivareta et bredt mangfold av meninger og perspektiver i den
offentlige debatten, og bidrar til økt tillit i samfunnet og motvirkelse av ekkokammere.
Et grunnpremiss for hele pressestøtteordningen og idealet om det norske mediemangfoldet må være
å sikre rammebetingelser for noe mer enn den rent klikkbaserte og kommersielt innrettede
journalistikken, slik at hele bredden i den offentlige samtale kan opprettholdes og styrkes.
Journalistikk som er reportasjedrevet og som vektlegger dokumentasjon, kildemangfold og
etterrettelighet tar tid, den koster penger og vil ofte ikke betale seg i form av klikk og konverteringer.
Desto viktigere er denne type kvalitetsjournalistikk for at vi skal ha et offentlig ordskifte som er
faktabasert og presist.
Ved at dagens støtteordninger opprettholdes, kan nisjeavisene også i fremtiden sørge for at et bredt
spekter av temaer og problemstillinger blir behørig belyst. Noe av den særegne styrken ligger i
nettopp at nisjeavisene henvender seg til mer spesifikke målgrupper innenfor nisjen – det være seg
religion, forskning eller kunst – men likefullt kan nå bredt ut i kraft av å være et riksdekkende
medium.
Kristisk infrastruktur
Vi håper at alle endringer av mediepolitikken skal motiveres av et ønske om å bevare og styrke det
mediemangfoldet vi har tradisjon for i Norge, og vil advare mot endringer som kan få motsatt effekt.
Et bredt og differensiert tilbud av «profesjonelt redigerte medier», som Mediemangfoldsutvalget
viser til, er et nødvendig bolverk mot forvitring av den offentlige debatten og må derfor kunne regnes
som en del av samfunnets kritiske infrastruktur som må opprettholdes.
Vi vil eventuelt komme tilbake med mer konkrete tilbakemeldinger i videre høringsrunder dersom
arbeidet ender med konkrete forslag til endringer.
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