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Høringsinnspill om forslag til ny forskrift om 
produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 
Norsk Lokalradioforbund (NLR) viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 07.04.2022. 
NLR avgir følgende høringsuttalelse: 

Da Mediemangfoldsutvalget i 2017 la frem forslag om økt støtte til lokale aviser, var dette 
begrunnet i svak økonomi som følge av sterk konkurranse. På samme måte nevnes den 
teknologiske utviklingen, nye brukervaner og et endret konkurransebilde viktigste argumenter for 
en revisjon og modernisering av regelverket for produksjonstilskudd til avisene, som denne 
høringen omhandler.  

Situasjonen er på langt nær unik for de lokale avisene. Uten brukerinntekter eller dedikert 
driftsstøtte, står lokalradioene om mulig i en enda tøffere hverdag. Synkende inntekter, lave 
driftsmarginer, manglende rekruttering, bemanningsreduksjoner og aktørfrafall, i kombinasjon 
med stadig hardere konkurranse i lokale markeder, bredere kanaltilbud nasjonalt og krav til 
investeringer i ny teknologi, gjør at lokalradio står overforkrevende problemstillinger og 
utfordringer i tiden som kommer. 

Lokale medier er med sine avgrensede dekningsområder selve bærebjelken for mediemangfoldet 
i Norge. Aktørmangfold og stor eiermessig spredning tilfører medietilbudet bredde, variasjon og 
valgmuligheter som bidrar til å ivareta mangfold, samfunnsdebatt og ytringsadgang. 
Mediebransjen er i rask endring. Internasjonale aktører som Facebook og Google tar stadig større 
markedsandeler i lokale annonsemarkeder, og truer både lokale og nasjonale medieaktører.  

Det er liten tvil om at det under rådende forhold er behov for en betydelig økt offentlig innsats for 
å sikre gode rammevilkår for lokaljournalistikken. Men lokaljournalistikk er mer enn det trykte ord, 
og det er vår mening at offentlige støtteordninger må tilpasses utviklingen og endringen i 
medietilbudet. Ordningenes formål må knyttes til innhold og ikke distribusjonsform, idet det er 
innholdet som er viktig for et velfungerende demokrati. Det er viktig at støtteordningene ikke 
begrenses til en enkelt medietype, men at staten likebehandler mediene på tvers av 
distribusjonsplattformer. for at staten skal føre en aktiv, rettferdig og dynamisk mediepolitikk, og 
for at det må etableres og opprettholdes stimulans og økonomiske virkemidler som både kommer 
publikum til gode og som sikrer alle mediers rammevilkår. 
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Lokale medier trenger kontinuitet, trygghet og forsvarlige økonomiske rammer for å utvikle de 
redaksjonelle produktene og for å bli enda viktigere i den lokalt forankrede og brede 
samfunnsdebatten. Gunstige og treffsikre økonomiske insentiv fra myndighetene er viktig om man 
skal kunne opprettholde et fritt og uavhengig lokalt medielandskap, enten det dreier seg om 
lokalradio eller lokalavis.  

I så tilfelle er produksjonstilskuddet uten tvil avgjørende for å kunne ivareta et stort mangfold av 
lokalaviser over hele Norge. NLR mener det er positivt og riktig at departementet i høringsnotatet 
tar til orde for å styrke de minste og mest sårbare avisene, med snevert nærings- og 
befolkningsgrunnlag. 

NLR viser for øvrig til høringsinnspillet til Landslaget for Lokalaviser og stiller oss solidarisk bak 
deres forslag til mer konkrete justeringer. 

 

For Norsk Lokalradioforbund, 

 

   

Aslak Sommerfelt Skretting, 

Styreleder 
 

Pål Lomeland, 

Daglig leder 

 


