Medietilsynet

Oslo, 16.april 2021

Innspill til arbeidet med rapport om NRK og de direkte
tilskuddsordningene for mediestøtte
Norsk mediepolitikk generelt og pressestøtten spesielt er en stor suksess og fungerer helt etter
hensikten: Den sikrer et bredt mangfold av medier i Norge og dermed et bredt offentlig ordskifte - over
hele landet og for hele landet. Pressestøtten er en demokratistøtte, hvor samfunnet får svært mye
igjen for pengene.
Geografisk mangfold er viktig. Samtidig er det et sentralt aspekt ved mediemangfoldet
at det også finnes riksspredte, nasjonale mediehus med en redaksjonell profil innrettet
mot viktige nisjer.
Hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av - det skriver Nationen om. Nationen dekker
systematisk tre av fire blindsoner som er påvist i norsk journalistikk: klima/bærekraft, lokal- og
regionaljournalistikk og EU/EØS.

Om mediestøtteordningene
Nationen stiller seg i hovedsak bak MBLs innspill om de direkte tilskuddsordningene for mediestøtte,
oversendt Medietilsynet 24.mars.
På vegne av Nationen vil vi imidlertid understreke noen særlige forhold:
For å understøtte redaktørstyrte medier og den demokratiske bærebjelken disse representerer, er det
viktig at støtteordningene i størst mulig grad er en grunnstøtte, fremfor prosjekt- og innovasjonsstøtte.
Ser vi på dagens store mottakere av produksjonsstøtte, har de svært ulik redaksjonell og kommersiell
profil, strategi og forretningsmodell. I tillegg kommer stadig nye aktører kommer inn i ordningen. Det
er derfor etter vår mening ikke grunnlag for å si at ordningen fungerer konserverende.

Innspill til arbeidet med rapport om de direkte tilskuddsordningene for mediestøtte
1. Ytterligere styrking av produksjonsstøtten til mindre lokale medier må skje ved å tilføre
ordningen mer penger, ikke ved å omfordele.
2. Tildeling av støtte bør skje tidligere i året for å gi større forutsigbarhet knyttet til driften. Det er
viktig at pris- og lønnsjusteringen videreføres.
3. Nye nr. 2-medier i ordningen vil gå på bekostning av de som er i ordningen i dag. Rammen bør
derfor økes om målene med ordningen skal opprettholdes.
4. Nationen har hatt god nytte av innovasjonsstøtten. Denne type ordninger bør videreføres, men
må ikke gå på bekostning av grunnstøtte.
5. Vi ser gjerne at innovasjonsstøtten evalueres med tanke på måloppnåelse og erfaringsdeling.
Med tydeligere tildelingskriterier, samt standardisert og forenklet rapportering, antar vi at det
også ville være enklere for mindre medier å søke om støtte.
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Om NRK og mediemangfoldet
MBL har i brev 24.mars også gitt omfattende tilbakemelding om NRK og det norske mediemangfoldet.
Vi stiller oss bak MBLs innspill.
NRK er per i dag ikke en trussel mot Nationen og Tun Media. Det kan imidlertid NRK bli. Det skal ikke
så mye til før det enorme NRK-maskineriet kraftig utfordrer eller i verste fall utkonkurrerer også små
aktører i tydelige nisjer.
Den digitale transformasjonen gir alle medier store utfordringer og muligheter. Det er likevel nokså
tankevekkende at kriteriene for suksess synes å ha blitt tilsynelatende lik for en allmenn, statlig
rikskringkaster som for kommersielle medier, som er avhengige av at brukerne betaler for innholdet.
Det viser seg eksempelvis i programmeringen av musikk, nedprioritering av dekning av såkalte smale
kunst- og kulturuttrykk, samt nye satsinger som like gjerne kunne være å finne hos kommersielle
aktører, eksempelvis “NRK treningskompis”.
Dette bærer med seg en fare for at NRK, gjennom sine nye prioriteringer, selv kan skape nye hvite
flekker i det norske medielandskapet. Det vil kunne være flekker som få, om noen, andre medier vil ha
kompetanse eller ressurser til å gå inn i.

Lise Vedde-Fjærestad
Administrerende direktør i Nationen
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Sjefredaktør i Nationen

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift.
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