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Høringssvar – innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og
aktualitetsmedier
Innledning
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 82 organisasjoner av
funksjonshemmede og kronisk syke, med til sammen mer enn 330 000 medlemmer. FFOs overordnede
mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse. Rundt 17 prosent av befolkningen har til enhver tid en
funksjonshemning eller kronisk sykdom som medfører nedsatt funksjon.

FFOs synspunkter
•
•

FFO støtter forslaget slik det foreligger
FFO er svært positiv til forslaget om at prosjekter som kommer visse mediergrupper til gode,
herunder personer med funksjonsnedsettelser, får en støtteintensitet på inntil 75 prosent

FFOs vurderinger
Bakgrunnen for forslaget er Mediemangfoldsutvalgets rapport som ble levert 7. mars 2017 (NOU 2017:7).
Mediemangfoldsutvalget konkluderer med at det er behov for økt støtte og nye tiltak for å hjelpe
mediebransjen gjennom en krevende omstillingsfase. Dette er et syn FFO støtter. Lokalaviser utgjør en
viktig kanal for FFO til å synliggjøre ulike utfordringer de gruppene vi representerer har i lokalmiljøet.
Ett av tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslår er å innføre en søknadsbasert innovasjonsrettet
tilskuddsordning. Det foreslås at ordningen innrettes på følgende måte: I stedet for detaljerte
søkekriterier fastsettes det overordnede mål for ordningen, herunder at tiltakene skal styrke
mediemangfoldet, og at det fastsettes et antall prioriterte områder på grunnlag av dokumenterte
utviklingsbehov. Dette mener vi er riktig vei å gå.
Ordningen skal komme både etablerte mediehus og journalistiske oppstartsvirksomheter til gode og
særlig fremme journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser. Det foreslås at støtteintensiteten
til det enkelte prosjekt ikke bør overstige 40 prosent. For prosjekter som kommer visse
mediebrukergrupper (f.eks. unge, kvinner, personer med funksjonsnedsettelser, lavutdannede og
minoriteter) til gode eller har potensial til særlig å styrke bruksmangfoldet, bør støtteintensiteten kunne
være inntil 75 prosent. FFO mener dette er svært positivt og håper dette vil bidra til at personer med
funksjonsnedsettelser blir mer synlig i det lokale nyhetsbildet.
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