Innspill om tilskuddsordning fra Oslo kommune
Norsk Presseforbund er en paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier.
Norsk Journalistlag er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som yrke.
Mediebedriftenes Landsforening er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. Landslaget for
lokalaviser er interesseorganisasjonen for over 100 av lokalavisene i Norge. Norsk Redaktørforening er en
landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier.
Vi setter stor pris på at Oslo kommune ønsker å medvirke til mer journalistikk om det som skjer i
hovedstaden og dermed bidra til en enda mer åpen og opplyst offentlig samtale. Uten tilstedeværende
redaktørstyrte og journalistiske medier som stiller spørsmål, forteller hva som skjer og passer på
makthaverne, blir samfunnet fattigere og informasjonen til befolkningen dårligere.
Det viktigste Oslo kommune kan gjøre for å bidra til økt journalistisk oppmerksomhet i Oslo og dermed
også en sterkere Oslo-offentlighet, er å sikre størst mulig grad av åpenhet og transparens i all kommunal
virksomhet. Byrådslederen har tidligere uttalt at Oslo kommune skal være en foregangskommune på
åpenhet. Vi utfordrer Oslo kommunes ledelse til å sørge for at målet oppfylles gjennom forpliktende tiltak
som sikrer at kommunen går lenger enn lovverkets minimumskrav når det gjelder åpenhet og offentlighet.
En eventuell kommunal tilskuddsordning til journalistiske medier må utformes og håndheves på en måte
som sikrer redaksjonell frihet og uavhengighet. Vi vil advare mot å spisse en ordning inn på bestemte typer
medier og spesifikk type journalistikk.
Følgende prinsipper må ligge til grunn for en tilskuddsordning:
• Objektive tildelingskriterier. Et naturlig krav vil være at medier som får tilskudd må forplikte seg på
Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten og at det er mulig å klage mediet inn for Pressens
Faglige Utvalg.
• Armlengdes avstand. Ordningen må organiseres slik at det er størst mulig avstand mellom dem
som yter tilskudd og de som lager journalistikken. Vi vil advare mot at kommunen selv avgjør hvem
som skal få tilskudd.
• Bygge på eksisterende prinsipper/stønadsordninger – det er naturlig å legge en eventuell
kommunal tilskuddsordning tett opp mot mediestøtteordninger som har fungert i Norge til nå.
• Størst mulig grad av plattformnøytralitet.
Med vennlig hilsen

