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Sammanfattning
Region Norrbotten ser positivt på att det nya mediestödets stödformer stimulerar olika typer av utvecklingsområden, och anser att det är särskilt viktigt
att ett extra produktionsstöd för underbevakade områden föreslås, samt att
lägre trösklar för stöd föreslås för allmänna nyhetsmedier som är riktade till
det samiska folket och de nationella minoriteterna. Region Norrbotten har
valt att svara på den del som handlar om det detaljerade förslaget på ett nytt
mediestöd, med fokus på de olika stödformerna. I övrigt har Region Norrbotten inga synpunkter.
Regionen har valt att kommentera nedanstående punkter.

7.3.5 Ett extra produktionsstöd
Ett av de viktigaste syftena med mediestödet är att täcka så många som möjligt av underbevakade områden med kvalitativ och oberoende nyhetsförmedling och kritisk granskning av för demokratin väsentliga processer och
skeenden. Stödet omfattar incitament för att bevaka bredare områden, bland
annat för att minimera antalet kommuner där medborgarna inte har tillgång
till journalistik.
Region Norrbotten är positiva till förslaget om ytterligare produktionsstöd
för att täcka underbevakade områden. Det är ett demokratiproblem att var
tredje lokalredaktion försvunnit på tio år. Utan granskning av, och insyn i,
lokalpolitiken kan misstag och oegentligheter förbli oupptäckta. Det är viktigt för den regionala utvecklingen att det finns en förståelse för lokal- och
regionpolitikens villkor, att det finns ett engagemang i lokalsamhället och att
medborgarna känner förtroende för de demokratiska processerna.
Det är en utmaning för framtiden att de stora mediekoncernerna prioriterar
lönsamma områden. För ett glesbefolkat och perifert län som Norrbotten är
det en risk att delar av vårt län blir ”vita fläckar”. Region Norrbotten hade
gärna sett förslag i likhet med Norges stödsystem där särskilda stödbestämmelser gäller för medier i norra delen av landet och där särskilt distributionsstöd ges till tidningar i Finnmark, Norges nordligaste fylke.
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7.3.6 Fortsatt distributionsstöd
Norrbottens län har långa avstånd och en stor andel äldre i befolkningen. Det
är också målgruppen äldre som fortfarande läser tryckta dagstidningar. Region Norrbotten delar Medieutredningens bedömning att medborgare som
ännu väljer att ta del av nyhetsrapporteringen via papperstidningen ska ha
möjlighet att göra det, så länge marknaden väljer att upprätthålla denna distributionskanal. Region Norrbotten stödjer därför utredningens förslag om
fortsatt distributionsstöd och även förslaget att vidga kretsen av medier som
kan komma ifråga för distributionsstöd. Ett distributionsstöd bör därför finnas till dess att marknaden själv gör andra vägval.

7.3.7 Innovations- och utvecklingsstöd
I utredningen har branschen uttryckt ett stort behov av ett utvecklings- och
innovationsstöd, såväl för att utveckla nya medieinitiativ som för att höja
innovationsförmågan och stötta experiment med t.ex. nya innehållsformer
samt nya affärsmodeller inom ramen för existerande medier. Utan ett höjt
innovationstempo i såväl små som stora medieföretag riskerar många att
tvingas till nya rationaliseringar med resultatet att nya underbevakade områden uppstår, till medborgarnas förfång. Region Norrbotten stödjer därför
förslaget att ett innovations- och utvecklingsstöd ska få lämnas till allmänna
nyhetsmedier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, för
innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och spridning
samt för utveckling av nya affärsmodeller.

7.3.2. Lägre trösklar för grupper av allmänna
nyhetsmedier
Region Norrbotten ser positivt på förslaget att trösklarna för inträde i mediestödssystemet i vissa fall får vara lägre för allmänna nyhetsmedier som är
riktade till det samiska folket och de nationella minoriteterna. Vidare vill
regionen peka på vikten av att förordningen inte utformas på ett sådant sätt
att den riskerar att utgöra hinder för ett mediesamarbete inom Sápmi, det vill
säga samarbete över statsgränser, för det samiska folket.
För regionstyrelsen

Maria Stenberg
Regionstyrelsens ordförande
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