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Översyn av det statliga stödet till dagspressen
(SOU 2013:66)
I betänkandet lämnas flera förslag rörande det statliga stödet till dagspressen. Statskontoret önskar framföra följande synpunkter med anledning
av förslagen.

Presstödets inverkan på mediemångfalden och
konkurrenssituationen är inte tillräckligt genomlyst
Presstödskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det statliga
stödet till dagspressen utifrån en bred genomlysning av dagens konkurrensförutsättningar på mediemarknaden och behoven av stöd till dagspressen.
En översyn av presstödets inverkan på mediemångfalden och konkurrensen
är ett villkor från EU-kommissionen för att kunna besluta om stödsystemet
eventuellt ska förnyas.
Statskontoret bedömer att underlaget från kommittén i detta avseende inte är
tillräckligt. Kommittén har inte genomfört någon bred genomlysning av
stödets effekter på mediemångfalden och konkurrensen utan hänvisar endast
till ett fåtal studier i betänkandet. Mot denna bakgrund anser Statskontoret
att det är svårt att bedöma ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten i
kommitténs förslag rörande drifts- och distributionsstöden samt på skatteområdet.

Oklara vinster av en sammanslagning av
mediemyndigheter
Kommittén anger i betänkandet att man inte är övertygad om att en sammanslagning av Presstödsnämnden med Myndigheten för radio och tv bör
ske. I betänkandet anges både för- och nackdelar med en sammanslagning.
En sammanslagning skulle troligtvis inte innebära några betydande kostnadsbesparingar. Presstödsnämnden är en liten myndighet, som redan i dag
är samlokaliserad och samordnar vissa administrativa resurser med Myndig-
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heten för radio och tv. En sammanslagning torde inte i tillräcklig omfattning
frigöra de resurser som behövs för att i större utsträckning kunna utvärdera
och utveckla verksamheten.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing och utredare Helena Asp, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.
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