
 

 

 

 

 

 

Schibsted ASA 

Apotekergaten 10 

PO Box 490 Sentrum 

NO-0105 Oslo, Norway 

Tlf +47 23 10 66 00 

Faks +47 23 10 66 01 

NO 933739384 MVA www.schibsted.no 

 

Til Kulturdepartementet 
 

 

 

 

Oslo 21 september 2015 

 

Høringssvar fra Schibsted Norge ASA 

 
 

 Høring – opphevelse av medieeierskapsloven 
 
Vi takker for muligheten til å gi uttrykk for Schibsted Norges syn på fremtidige 
lovregulering av medieeierskap i Norge. 
 
I en tid hvor hele mediemarkedet er utsatt for dramatiske endringer, hvor det stilles 
spørsmål ved hvorvidt vi i det hele tatt vil kunne opprettholde en mediebransje, er det 
viktig at rammebetingelsene for medieeierskap er så gode som mulig. 
 
I Norge har det alltid vært bred enighet om verdien av stort mediemangfold og 
tilsvarende stort meningsmangfold. Mediene er arenaen for meningsbrytninger. 
Mediene lever av at meninger brytes. Det er ingen uenighet om de overordnede 
målene i mediepolitikken. Vi ønsker en mediesektor som gir oss et mangfold av ulike 
stemmer. 
Som Kulturdepartementet skriver i budsjettproposisjonen for 2015: «Det er viktig for 

demokratiet både at vi får høre ulike stemmer og at ulike stemmer får anledning til å 

bli hørt.» 
Men når det gjelder lovregulering av medieeierskap har meningene vært delte. I 

likhet med den sittende regjering har Schibsted alltid vært skeptisk til en særskilt 
medieeierskapslov, og har gått inn for den løsningen som nå blir foreslått, nemlig å la 
konkurranselov og Konkurransetilsyn alene regulerer mediesektoren. 
 
Et kort historisk tilbakeblikk 
Den første medieeierskapsloven ble vedtatt i 1997. Bakteppet var en mediebransje 
som i store trekk var både lønnsom og mangfoldig. Samtidig fikk Europa innslag av 

politisk lederskap hvor mediemakt ble misbrukt til å skaffe politisk makt. Frykten for 
smitte fra Berlusconis Italia fikk enkelte Europeiske land, deriblant Norge til å innføre 
«føre-var-lovgivning» på medieområdet. 
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I Norden var Norge alene om å vedta en egen medieeierskapslov. Utvalget som 
vurderte det norske mediemarkedet i 1993 konstaterte at det var gode tradisjoner for 
redaksjonell frihet i Norge, og at eierkonsentrasjonen ikke i «nevneverdig grad» 
hadde påvirket redaksjonell frihet, variert medietilbud eller ytringsfriheten. Til tross for 
advarslene valgte den norske regjeringen likevel å foreslå en særskilt 
medieeierskapslov. 
 
Når loven nå, 18 år etter at den ble innført, blir foreslått opphevet, kan verdi og effekt 
av loven etter vår oppfatning kort oppsummeres slik: 
 

 Verken tilhengere eller motstandere av Medieeierskapsloven mener loven har 

fungert etter hensikten. 

 Loven var utdatert allerede da den trådte i kraft, og medieutviklingen har hele 

tiden gått raskere enn alle senere forsøk på å oppdatere loven. 

 For Schibsteds del vil vi særlig fremheve at loven forsinket etableringen av 

Media Norge (senere Schibsted Norge) med minst to år med de uheldige kon-

sekvenser det fikk for selskapet i en tid hvor all oppmerksomhet burde vært 

rettet inn mot operasjonell virksomhet i en krevende tid for bransjen. 

 Tilsvarende erfaringer hadde Amedia i forbindelse med oppkjøpet av Edda 

Media. 

 Lovens gammeldagse og ganske firkantede oppdeling av mediemarkedet var 

lite egnet i en tid hvor mediemarkedet konvergerte og de ulike medieplattfor-

mene ikke opererte isolert. 

 Medieeierskapsloven fanget aldri opp den kanskje aller viktigste endringen i 

mediemarkedet, de internasjonale mediegigantenes inntreden i det norske 

markedet. Google og Facebook konkurrerer f. eks. med norske mediehus bå-

de om annonseinntekter og lesernes oppmerksomhet. Sosiale medier var like-

vel aldri en del av markedsdefinisjonen til Medieeierskapsloven.  

Vi erkjenner at oppsummeringen er svært negativ, men når vi sammenligner oss med 
utviklingen i land som ikke har hatt denne type lovgivning er det vanskelig å se at 
Medieeierskapsloven har bidratt positiv til norsk mediebransje. 
 
Allerede i 2001 så departementet at mediemarkedet var i ferd med å endre seg 
fundamentalt, og at dette kunne få konsekvenser for lovgivningen. I Stortingsmelding 
nr. 57 (2000-2001) I Ytringsfrihetens tjeneste skriver Kulturdepartementet følgende: 

”Vi ser altså konturene av et medielandskap der enkeltindividet selv i stadig større grad aktivt vil ta 

hånd om sitt eget mediekonsum. Ny teknologi øker bredden i tilbudet, samtidig som den enkelte kan 

skreddersy sitt eget medietilbud. Dersom det skulle vise seg at en stor andel av publikum 

individualiserer sitt mediekonsum vil konsekvensen kunne være fragmentering og en svekkelse av 

medienes fellesskapsdannende funksjon. I fall utviklingen faktisk skulle vise seg å gå i en slik retning, 

vil dette måtte få betydning for myndighetens virkemiddelbruk på mediefeltet. Blant annet må 
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forestillinger rundt begreper som mediemangfold og medieeierskapskonsentrasjon nødvendigvis 

måtte revideres.”  

Dette var en svært presis observasjon allerede i 2001, som dessverre aldri fikk noen 
konsekvenser for de mediepolitiske beslutninger som ble tatt av daværende 
regjeringer. 

 

Konkurranseloven bedre egnet 
Som det fremgår av innledningen gir Schibsted full støtte til regjeringens forslag om å 
la Konkurranselov og Konkurransetilsyn ta hånd om regulering av medieeierskap i 
Norge.  

 
Slik fungerer det i resten av Norden og svært mange andre europeiske land. 
Så håper vi alle politiske partier nå kan gi det nye reguleringsregimet tid til å fungere, 
og vise at også Konkurranseloven på en god måte kan ivareta de overordnede 
mediepolitiske mål om mangfold som alle er enige om. 
 
To til dels overlappende tilsyn er selvsagt både urasjonelt og tungvint. Det viktigste 
vil likevel være om Konkurranseloven i praksis vil vise seg å være et mer 
hensiktsmessig lovverk til å ivareta mediepolitikkens overordnet formål: å sikre 
ytringsmangfold og meningsmangfold i den offentlige samtalen. 
 
Fra vår side har vi hatt klare oppfatninger om Medieeierskapslovens mange mangler 
og svakheter. Vi har ikke tilsvarende erfaringer med konkurranselovgivningen, så det 
gjenstår selvsagt å se hvordan den vil fungere i praksis. 
 
I høringsbrevet gis en del føringer. Noen av dem er fornuftige, andre er vi mer 
spørrende til. Her vil det vel likevel bli Konkurransetilsynets løpende tolkninger av 
loven, og de enkelte saker som kommer på tilsynets bord som til syvende og sist vil 
bli avgjørende for hvordan dette vil fungere. 
 
Det overrasker oss noe at det i Kulturdepartementets notat henger igjen såpass mye 
av tenkningen fra den gamle eierskapsloven som nå skal oppheves. 
Når f.eks. høringsnotatet gjør et poeng av at «treaktørprinsippet» vil bli videreført 
under det nye lovregimet, og at aktører med en lavere regional markedsandel enn 50 
% kan bli vurdert som dominerende, må det være lov å minne om at de fleste norske 
lokalaviser opererer alene i sine markeder. Likevel er deres fremtid truet fordi globale 
digitale aktører som den tidligere loven ikke definerte som en aktør i deres marked, 

stikker avgårde med en stadig større andel av inntektene deres. 
 
Med dette som utgangspunkt blir det viktig at Konkurransetilsynet forstår 
kompleksiteten i det nye, globale mediemarkedet, og ikke viderefører mye av den 
tenkningen som gjorde den gamle medieeierskapsloven så uegnet som regulator av 
mediemangfoldet. Alternativet til en fusjon vil f. eks. ofte være konkurs. Og konkurs i 
mediemarkedet fører sjelden til økt meningsmangfold. 
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Hvordan defineres markedene? 
En viktig forutsetning for at Konkurranseloven skal fungere godt som kontrollorgan i 
mediebransjen er at de lykkes i å definere markedene bedre enn 
Medieeierskapsloven gjorde med sin rigide markedsoppdeling. 
 
Medieeierskapsloven delte markedene opp i radio, TV og avis. En lite heldig 
tilnærming i et moderne mediemarked. Samtidig var det mange av aktørene som ikke 
ble fanget opp: NRK og TV2 som digitalt konkurrerer med de private mediehusene 

ble f. eks. holdt utenfor. Sosiale medier eksisterte ikke blant lovens aktører. 
 
Vårt utgangspunkt er at mediemangfoldet aldri har vært større enn nå. Konkurransen 
er svært hard. Aktørene operer på mange plattformer. 
 
I departementets høringsbrev er det vanskelig å fange opp hva som egentlig menes 
når det snakkes om «markedet». Er det lesermarkedet eller annonsemarkedet? Eller 
er det markedet for trykk og distribusjon? Realiteten er at mediene, både 
redaksjonelle medier og «medielike» medier som er bærere av ulike former for 
innhold, befinner seg i flere av disse markedene samtidig. Det er derfor påkrevet at 
også sammenhengen mellom de ulike markedene må beskrives, og hvordan man 
skal vurdere grenseflatene mellom dem.  
 
Vi tror Konkurranselovens tilnærming både er mer fleksibel og relevant. Men også 
her forutsettes relevante og presise markedsdefinisjoner. Skal begrepet 
«dominerende markedsposisjon» ha noen mening, forutsetter det selvsagt at man 
vet hvilket marked man dominerer, og hvem som inngår i dette. 
 
En fremtid med mediemangfold? 
Alle norske medieaktører ønsker et fremtidig mediemarked med så stort mangfold 
som mulig. De fleste har også som mål å drive en sunn økonomisk 
næringsvirksomhet. I Norge har dessverre Medieeierskapslovens tilhengere alltid 
vært sikre på at eierkonsentrasjon alltid fører til mindre mangfold.  
 
Vår erfaring er motsatt: Konsentrasjon av eierskap har gjort det mulig å effektivisere 
støttefunksjoner, rasjonalisere trykk og distribusjon, utnytte IT-ressurser mer effektivt, 
og på den måten frigjøre midler til kvalitetsjournalistikk og meningsproduksjon. Hvis 

medieeierskapet i Norge hadde forblitt spredt og utydelig ville trolig 
meningsmangfoldet vært mindre og journalistikken hadde stått svakere. 
 
Fordi journalistikken alltid har vært avhengig av solid finansiering vil det nye 
reguleringsregime ofte stå overfor klassiske dilemmaer: Det vil ofte være bedre med 
færre og sterkere eiere, enn mange svake og små. Mange norske lokalsamfunn har 
bare ett lokalmedium, men det er bedre å sikre denne ene stemmen fremfor å nekte 
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dem å fusjoneres inn i en større enhet som kanskje er eneste mulighet for å 
overleve. 
Nesten 20 år etter at Medieeierskapsloven ble vedtatt for å forhindre ensretting av 
den politiske samtalen og unngå politisk misbrukt av mediemakt, er vår påstand at 
mediemangfoldet aldri har vært større. Ingen konserner eller medieeiere har 
egeninteresse av å svekke meningsmangfoldet. Det er dette mangfoldet mediene 
lever av. 
 
Når pkt.9 i høringsnotatet foreslår at Lov 13.06.1997 nr. 53 om eierskap i medier 
oppheves, har dette Schibsteds fulle støtte. Vi håper dette kan skje så raskt som 

mulig. 
 
Åpenhet vil alltid være et gode 
På slutten av høringsnotatet legges det frem et forslag til ny lov om åpenhet om 
eierskap i medier.  
 
Til tross for at det i dag er svært enkelt å finne ut hvem som eier hva i det norske 
mediemarkedet, har dette forslaget også vår støtte. Forslag som har til hensikt å 
sikre åpenhet vil som hovedregel alltid ha Schibsteds støtte. 
Derimot er vi skeptiske til en ordning som gir Kongen i statsråd myndighet til å 
overprøve Konkurransetilsynet i «saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig 
betydning. Dagens paragraf 21 i Konkurranseloven gir regjeringen en slik myndighet. 
Vi støtter forslaget om å oppheve denne paragrafen og erstatte den med en 
uavhengig nemnd. Medietilsynet hadde i sin tid en klagenemnd og noe slikt kan 
kanskje også vurderes i dette tilfelle. 
 
Liten forståelse for alvoret 
Til slutt: 
Det overrasker oss at høringsnotatet ikke i sterkere grad fanger opp hvor alvorlig 
situasjon mediebransjen er, og hvilke dramatiske følger det kan få for 
mediemangfoldet i Norge. 
 
Kun i en eneste kort setning refereres det til «mediebransjens krevende omstilling til 
digital formidling…» og hvordan det «..vil forsterke presset i retning av kostnadskutt, 

økt samarbeid og konsolidering». 

På samme tid som dette høringsnotatet sendes ut, varsler to av dagens største 
medieeiere at de ønsker nye eiere for Amedia. Telenor har i flere år forsøkt å finne 

kjøpere til sin aksjepost, LO ønsker også å selge seg ned. Knapt noen tror det er 
mulig å finne eiere som er villig til å overta hele Amedia. 
 
Årsaken er ikke vanskelig å finne. Verdien av LOs aksjepost i Amedia er halvert 
siden Edda Media ble kjøpt opp. Det er svært krevende å drive medievirksomhet i 
2015. Det er flere som ønsker å gå ut av bransjen enn det finnes eiere som ønsker å 
satse. 
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Siden finanskrisen har Norsk Journalistlag mistet over 1000 medlemmer. Nedgangen 
er på over 10 prosent, og nedgangen vil fortsette. Kun et lite knippe mediehus leverer 
overskudd som på sikt er bærekraftig.  
 
Mangelen på eiere, og usikkerhet om fremtidig finansiering er et langt større 
problem i Norge enn konsentrasjon av eierskap. 
 

Nedgang i antall journalister og svekket medieøkonomi er en langt større trussel mot 
meningsmangfoldet enn konsentrasjon av eierskap. Kanskje må til og med eierskap i 
noen grad konsentreres ytterligere for å sikre mangfoldet. 
 

Det betyr at det for mediepolitikken blir langt viktigere å stimulere til godt eierskap, 
snarere enn å bygge opp et kontrollregime som skremmer innovative aktører fra å gå 
inn som eiere i mediebransjen. Og ethvert tilsyn må vokte seg så det ikke 
motarbeider sitt eget formål. 
 
På sikt kan den krevende utviklingen i mediebransjen bli noe langt mer alvorlig enn et 
bransjeproblem. Et samfunn uten sterke medier får en svekket demokratisk 
infrastruktur. Da rammes både ytringsmuligheter og meningsmangfold. 
Uansett om regulering av medieeierskap gjøres av Medietilsyn eller 
Konkurransetilsyn er det avgjørende at den som regulerer forstår hvilke 
samfunnsverdier som står på spill. 
 
At det handler om demokratiets grunnmur – intet mindre. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Didrik Munch 
Konsernsjef Schibsted Norge ASA 
 

 

 


