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Høring – forslag til endringer i forskrift for tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 
 
 
Vi viser til høringsbrev av 30. april 2013. 
 
Norsk Redaktørforening vil kommentere forslagene punktvis. 
 
1. Endringer av reglene om utbytteforbud 
 
NR har tidligere – i vår høringsuttalelse til mediestøtteutvalgets innstilling (NOU 2010:14) 
gitt støtte til tanken om å oppheve utbytteforbudet: 
 
«NR støtter forslaget om oppheving av forbudet mot at bedrifter som vil motta statsstøtte ikke kan ha 
betalt utbytte til aksjonærene. Vi mener forbudet kan motvirke også fornuftig utvikling på eiersiden i 
sårbare mediebedrifter, og være til hinder for blant annet innhenting av frisk egenkapital. 
Avgrensning av hvem som er støtteberettiget etter direktestøtteordningen må skje etter andre 
kriterier.» 
 
Samtidig ga vi, i vår foreløpige uttalelse til utvalget (altså før innstilingen forelå), uttrykk for 
en viss forståelse for at utbyttepolitikk kunne medføre at man falt utenfor støtteordningen: 
 
«Medier og redaksjoner som kvalifiserer for støtte […] kan likevel falle utenfor ordningen i 
forhold til en vurdering av det regnskapsmessige resultatet og utbyttepolitikken som føres 
overfor eierne.» 
 
Vi mener fortsatt det er fornuftig å fjerne det absolutte utbytteforbudet for mediebedrifter som 
mottar produksjonsstøtte, og viser til vår tidligere begrunnelse om at også disse bedriftene – ja 
kanskje særlig disse bedriftene – vil ha behov for å innhente frisk og risikovillig egenkapital 
for å kunne skape dynamikk og utvikling, og at dette er vanskelig med alt for rigide 
utbytteregler. Vi støtter dermed departementets forslag og begrunnelsen for dette. 
 
Samtidig stiller vi spørsmål ved om den oppmykningen departementet foreslår er ”myk” nok. 
Vi viser til at de begrensningene som legges til grunn gir svært stramme rammer for hvem 
som i realiteten vil kunne nyttiggjøre seg endringene, og om forslaget i realiteten favner de 
mediebedriftene som departementet selv argumenterer for at kan ha behov for ny kapital. Vi 
er innforstått med at det bør være visse begrensninger og reguleringer med hensyn til utbytte i 
mediebedrifter som mottar produksjonsstøtte. Samtidig – og uten at vi fremmer konkrete 
forslag om andre terskler eller begrensninger – spør vi om begrensningene kan vise seg å være 
for sterke. 
 
 



 
2. Nærmere vilkår for bruk av støtten 
Når det gjelder punktet om nærmere vilkår for bruk av støtten vil vil NR gi uttrykk for 
forståelse for viktigheten av å sikre at støtten treffer slik den skal. Samtidig vil vi – på 
generelt grunnlag – advare mot for rigide og kompliserte regler, regler som kan skape 
uforholdsmessig mye arbeid for de mediehusene det gjelder. 
 
 
3. Tilskuddssatser for nummer to-medier: Fra ”Oslo-sats” til ”rikssats” 
NR har isolert sett ingen innvendinger mot denne endringen, som fremstår som fornuftig 
begrunnet. Vi vil likevel bemerke at reglene også på dette punktet hele tiden står i fare for å 
bli preget av manglende prinsipiell tilnærming og i større grad praktiske tilpasninger. Det er 
viktig at regelverket på området fremstår som mest mulig objektivt, robust, forutsigbart og 
praktikabelt.  
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