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Høring – omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting 
 
Vi viser til høringsbrev av 2013-10-10. 
 
Norsk Redaktørforening (NR) støtter forslagets hovedformål; en omlegging av støtten til 
lokalkringkasting slik at denne blir plattformnøytral. I en tid hvor digital distribusjon er i 
rivende utvikling, er det unaturlig å avgrense ordningen til tradisjonell kringkasting.  
 
På prinsipielt grunnlag kan det stilles spørsmål ved støtteordninger hvor koblingen mellom 
tildeling og konkrete redaksjonelle prosjekter er så vidt tett som i dette tilfellet. Samtidig har 
vi ikke indikasjoner på at ikke ordningen så langt har gitt viktige bidrag til utvikling av bedre 
lokal kringkastingsjournalistikk og mer robuste og kompetente redaksjonelle miljøer innen 
lokal kringkasting. 
 
Når støtteordningen utvides mener NR det er riktig, slik det foreslås i høringsnotatet, at det 
stilles noen klare krav til organiseringen av de medieforetak og redaksjonelle miljøer som skal 
være støtteberettiget. Selv om enkelte av de foreslåtte kriteriene kan by på vanskelige 
skjønnsmessige avveininger, deriblant kravet ”hovedsakelig tilbyr medieinnhold produsert for 
et lokalt publikum”, så mener NR det er fornuftig at det settes opp et rammeverk for 
tilskuddsordningen som gjør det mulig å skille mellom de seriøse og de mindre seriøse 
aktørene.  Blant annet mener vi det er viktig at det stilles krav om at aktuelle 
medievirksomheter har utnevnt en ansvarlig redaktør.  
 
Når det gjelder søknadsbehandlingen er vi kritiske til den omlegging departementet har 
foreslått hva gjelder sammensetningen av det såkalte fagutvalget. Dersom vi leser forslaget til 
ny forskrift riktig kan det se ut som om samtlige fem medlemmer skal utnevnes av 
Medietilsynet. Etter vårt syn blir det for ensidig. NR mener dagens ordning, hvor to av 
medlemmene utnevnes etter forslag fra bransjeorganisasjonene, bør opprettholdes.  
 
Med vennlig hilsen 
for Norsk Redaktørforening 
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