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Klagenemndas avgjørelse av 30. april 2021 i sak 2020/0986  

  
Saken gjelder: Klage over avslag på søknad om kompensasjon for omsetningsfall som følge av 

Covid-19. 

Klager: Politiets Fellesforbund  

Klagenemndas 

medlemmer:  Bjørnar Borvik, Gunn Enli og Karin Fløistad. 

 

Bakgrunn: 

(1) Våren 2020 bevilget Stortinget 300 millioner kroner som skulle kompensere medier som 

har blitt rammet av korona-krisen, slik at disse mediene i størst mulig grad kunne 

opprettholde den redaksjonelle virksomheten. Ordningen er ment å kompensere for inntil 

60 prosent av virksomhetens inntektsbortfall i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020. 

(2) Politiets Fellesforbund (heretter klager) søkte 13. august 2020 Medietilsynet om støtte 

etter overnevnte kompensasjonsordning.  

(3) Søknaden ble 7. oktober 2020 avslått av tilsynet. Avslaget hadde følgende begrunnelse:  

«Det er et vilkår for å få tildelt kompensasjon at omsetningsfallet for perioden 15. mars 

til og med 30. juni 2020 må være minst 15 prosent. Medietilsynet avslår søknaden fordi 

omsetningsfallet er under 15 prosent, jf. § 5.» 

(4) Klager påklaget vedtaket 28. oktober 2020. Tilsynet har vurdert klagen, men opprettholdt 

avslaget, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. Saken ble oversendt klagenemnda 18. 

desember 2020.  

(5) Nemndsmøte i saken ble avholdt 30. april 2021. 

Anførsler: 

 

Klager har i det vesentlige anført: 

(6) Tilsynet har lagt feil tall til grunn i sine beregninger. Omsetningen i perioden 15. mars til 

og med 30 juni 2019 var 376 848 kroner. Omsetningen i samme periode i 2020 var 315 

442 kroner. Dette innebærer et omsetningsfall på 16,29 prosent.  

(7) Tilskudd fra Politiets Fellesforbund til dekning av faste utgifter må holdes utenfor 

beregningen av omsetning. Det er omsetningen i tilknytning til annonsesalg som er 

relevant. 

(8) Driftsresultatet gir ikke den reelle omsetningen og dette tallet må derfor holdes utenfor 

beregningen.  
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Medietilsynet har i det vesentlige anført: 

(9) I sin utregning har ikke klager tatt hensyn til justeringsfaktoren som forskriften § 6 første 

ledd andre punktum foreskriver. Etter justering av omsetning i 2019 blir omsetningen 318 

381 kroner for perioden og omsetningsfallet 0,9 prosent.  

(10) Tilsynet har i sin utregning benyttet samme omsetningstall som det vises til i klagen.  

(11) Klagers innvendinger mot beregning av driftsresultat har ikke betydning for beregning av 

omsetningsfall.  

(12) Tilsynet har ikke hjemmel i forskriften til å gjøre unntak fra beregnings- eller 

tildelingskriteriene. Kompensasjonsordningen er ment å være basert på objektive kriterier 

for å unngå skjønnsmessige vurderinger. 

Medieklagenemndas vurdering: 

 

(13) Saken gjelder klage over avslag på søknad om kompensasjon for omsetningsfall som 

følge av Covid-19. Klagen er rettidig jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.  

(14) Tilsynets behandling av klagers søknad er gjort etter forskrift om midlertidig 

kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av 

covid-19-utbruddet (forskriften). Av betydning for denne saken er forskriften §§ 5 og 6. 

(15) Av forskriften § 5 framgår det at mediet «må (…) ha hatt et fall i omsetningen på 15 

prosent eller mer i henhold til § 6 i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020, som en 

følge av covid-19-utbruddet». Fremgangsmåten for beregning av omsetningsfall er 

regulert i forskriften § 6. Av bestemmelsens første ledd framgår:  

«Fallet i omsetning settes til den prosentvise differansen mellom omsetning fra og med 

15. mars til og med 30. juni 2019 og samme periode i 2020. Før beregning av det 

prosentvise omsetningsfallet, skal omsetningen i perioden fra og med 15. mars til og 

med 30. juni 2019 justeres med den prosentvise endringen i omsetningen fra januar og 

februar 2019 til januar og februar 2020.» 

(16) I søknad om kompensasjon framgår det at omsetningen i januar og februar 2019 var 285 

528 kroner, og at omsetningen i samme periode i 2020 var 241 229 kroner. Dette 

innebærer en reduksjon i omsetning på 15,5 prosent. Av søknaden framgår det videre at 

omsetningen for 15. mars 2019 til og med 30. juni 2019 var 376 838 kroner. Justert med 

den prosentvise reduksjonen på 15,5 prosent blir omsetningen som skal legges til grunn 

for 15. mars 2019 til og med 30. juni 2019 318 371,58 kroner. Omsetningen for 15. mars 

2020 til og med 30. juni 2020 var 315 443 kroner. Omsetningsfallet blir dermed 0,92 

prosent.  

(17) Klagenemnda er enige i tilsynets vurdering av forskriften § 6. Klager har ikke hensyntatt 

justeringen som skal foretas etter forskriften § 6 første ledd andre punktum. Dette er 

årsaken til at klager har lagt til grunn et høyere omsetningsfall.  

(18) Klager har anført at det er omsetningen tilknyttet annonsesalg som må vurderes og at det 

må sees bort i fra driftsresultatet i mediet og mediets årlige tilskudd fra Politiets 

Fellesforbund, som skal dekke mediets faste utgifter. I tråd med forskriften § 6 første ledd 
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har klagenemnda, ved beregning av omsetningsfallet, kun tatt i betraktning mediets 

omsetning. Dette er tallene som klager selv har vist til i sin søknad.  

(19) På bakgrunn av det overnevnte vurderer klagenemnda at mediet har hatt et omsetningsfall 

i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020. Omsetningsfallet er imidlertid mindre enn 

15 prosent, og mediet oppfyller derfor ikke kravet til omsetningsfall som framgår av 

forskriften § 5.   

 

 

Konklusjon: 

På denne bakgrunn treffer Medieklagenemnda følgende 

vedtak: 

Klagen forkastes. 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
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