
 

 

Veiledning om tillatt utbytte til medier som mottar 
produksjonstilskudd  
(oppdatert 15.04.2019) 
 
Medieselskap gis anledning til å betale utbytte slik at nyhetsmedier - særlig de små 
aktørene - lettere kan hente inn risikokapital. En moderat utbytteadgang bidrar til å gjøre 
det mer attraktivt å investere i små mediebedrifter.  
Samtidig er det viktig å begrense utbytteadgangen. Det er avgjørende for ordningens 
legitimitet at tilskuddsmidlene går til produksjon av nyhets- og aktualitetsinnhold, ikke til 
eiere eller inn i annen virksomhet.  
Vilkår knyttet til utbytte og konsernbidrag er redegjort for i § 7 i forskrift om 
produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. 
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Hva kan avisa ta ut i utbytte og konsernbidrag Det åpnes for utbetaling av utbytte og 
konsernbidrag begrenset oppad til en rentesats av egenkapitalen. Rentesatsen er lik 
gjennomsnittlig rente for 10 års statsobligasjoner i året før tilskuddsåret, pluss et påslag 
på to prosentpoeng. For å sikre at utbytteadgangen primært tilgodeser de små 
nyhetsaktørene, er det i tillegg innført et tak for hvor mye utbytte et enkelt medieselskap 
kan ta ut:  
Utbytte per år kan maksimalt kan utgjøre 25 prosent av mottatt produksjonstilskudd, og 
kan maksimalt utgjøre 1 000 000 kroner. (Se eksempel under) 
 
Det forutsettes videre at utdeling av utbytte skjer i samsvar med bestemmelsene i 
aksjeloven kapittel 8, kap. I «Utbytte og konsernbidrag». For medieselskaper som inngår 
i konserndannelser, skal konsernbidrag regnes som utbytte.  
 
Utdeling av utbytte eller konsernbidrag ut over det som er tillatt etter forskriften, vil 
medføre at medieselskapet mister retten til tilskuddsmidler og går ut av 
tilskuddsordningen uten overgangsordning. Medieselskapet utestenges fra 
tilskuddsordningen i tre år. Medietilsynet har hjemmel til å gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen ved bagatellmessige overtredelser.  
Merk: Sirkelkonserbidrag som er Egenkapital-nøytralt ansees i denne sammenhengen 
ikke som et utbytte eller konsernbidrag. 
 
Hva regnes som utbytte i ett kalenderår  
Utbytte i ett kalenderår er lik summen av avsatt ordinært utbytte, ekstraordinært utbytte, 
tilleggsutbytte og andre utdelinger etter aksjelovens § 3-6.  
 
Når har selskapet betalt ut utbytte etter forskriftens § 7  
Tidfestingen av et utbytte er i forskriften definert som vedtakstidspunktet til 
generalforsamlingen.  
 
Et eksempel  
Det avsettes utbytte i årsregnskapet pr. 31.12.18. Det samme utbyttet vedtas på ordinær 
generalforsamling 29. mars 2019, samtidig som selskapet avlegger årsregnskapet for 
2018. Ifølge forskriftens § 7 er utbytte da betalt/innvunnet i år 2019.  
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Hvilket kalenderår legges til grunn ved beregning av maksimalt tillatt utbytte  
I forskriftens § 7.1 og 7.2 settes det begrensninger på det totale utbyttets størrelse som 
en prosentandel av selskapets egenkapital og som en andel av mottatt 
produksjonstilskudd.  
 
Ved beregning av maksimalt tillatt utbytte for det aktuelle kalenderåret, tas det 
utgangspunkt i Egenkapitalen før utbytteavsetning. 
  
Beregningen av størrelsen på tillatt utbytte krever at selskapet legger til grunn 
egenkapital og utbetalt tilskudd fra rett kalenderår.  
Alle enheter med regnskapsplikt må sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 
én måned etter at det er godkjent, jf. regnskapsloven § 8-2. Årsregnskap skal sendes inn 
til Regnskapsregisteret senest 31. juli, mens Medietilsynet fatter vedtak om 
produksjonstilskudd i oktober. Selskapet må dermed legge foregående års vedtak om 
produksjonstilskudd til grunn for å finne tillatt utbytte etter § 7.2. Likeledes er det 
selskapets egenkapital per 31.12 foregående år som skal legges til grunn for å finne 
tillatt utbytte etter forskriftens § 7.1.  
Utbyttet kan ikke under noen omstendighet overstige 1 million kroner, jf. forskriftens § 
7.3.  
 
Et eksempel  
Når selskapet søker om produksjonstilskudd i 2019, skal samlet vedtatt utbytte i 2018 
oppgis i søknaden. Utbyttet kan ikke overstige 25 prosent av mottatt produksjonstilskudd 
i 2017. Gjennomsnittlig årsrente i 2017 for statsobligasjoner med 10 års løpetid var 1,64 
prosent. Utbytte kan derfor ikke overstige 3,64 prosent av selskapets egenkapital per 
31.12.2017. 
  
Spesielt for nye aviser som kommer inn i ordningen  
Aviser som ikke mottar produksjonstilskudd kan fritt betale ut utbytte til sine eiere. 
Vedtatt utbytte det første året selskapet mottar produksjonstilskudd kan ikke overstige en 
andel av selskapets egenkapital per 31.12 foregående år tilsvarende gjennomsnittlig 
årsrente på statsobligasjoner for det samme året med et påslag på to prosentpoeng.  
 

Begrensningen om at utbyttet ikke kan overstige 25 prosent av mottatt 
produksjonstilskudd, gjelder først det andre året selskapet mottar produksjonstilskudd. 

 


