Fra: Einar Hålien <einar.halien@schibsted.com>
Sendt: tirsdag 6. april 2021 15:37
Til: Linda Rosenberg <linda.rosenberg@medietilsynet.no>
Emne: Re: Innspill om mediestøtteordningene og NRK
Nå har jeg lest igjennom MBLs svar en gang til og vil si det slik at vi støtter MBLs syn når det gjelder
NRK-utredningen og viser til det vi sa i kontaktmøtet med dere når det gjelder støtteordningene.
I og med at utredningen om det siste skal begrenses til de direkte støtteordningene så tror jeg
ytterligere kommentarer fra vår side bli lite relevante. Vi mener at man burde sett de direkte og de
indirekte ordningene i sammenheng, noe det ikke er lagt opp til her.
Betyr altså at det ikke er behov for ytterligere kommentarer fra vår side.
vh
Einar Hålien
Fra: Einar Hålien <einar.halien@schibsted.com>
Sendt: tirsdag 6. april 2021 15:08
Til: Linda Rosenberg <linda.rosenberg@medietilsynet.no>
Emne: Re: Innspill om mediestøtteordningene og NRK
Hei og takk for at du minner meg på dette.
Når det gjelder NRK-utredningen tror jeg ikke vi har noe å legge til ut over det MBL har levert inn,
men det er mulig vi skal komme med noen få egne kommentarer knyttet til mediestøtten. Jeg skal se
nærmere på MBLs innspill når det gjelder dette. Gi oss gjerne en frist.
mvh
Einar Hålien

tir. 6. apr. 2021 kl. 14:41 skrev Linda Rosenberg <linda.rosenberg@medietilsynet.no>:
Hei,
Før påske inviterte Medietilsynet til innspill om to oppdrag vi har fått av Kulturdepartementet
dette året:
•
•

En ny utredning om NRK og mediemangfoldet
En utredning om mediestøtteordningene

Siden vi ikke har mottatt noen innspill fra dere i Schibsted, utover det som ble tatt opp under
kontaktmøtet, ønsker vi å sende dere en liten påminnelse. Hvis dere ønsker å sende oss noe
skriftlig, avtaler vi gjerne en frist for dette. Vi har også fått beskjed fra andre aktører om at de
velger å stille seg bak MBLs innspill, fremfor å sende inn et eget notat. Dersom dere
eventuelt ønsker å gjøre det samme, er det kjempefint om dere sender oss et lite varsel om
det.
Hører gjerne fra dere!
Vennlig hilsen
Linda Rosenberg
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