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Foreslått nedleggelse av fagbladet Bistandsaktuelt 
Fagpressen ønsker som interesseorganisasjon å levere viktig argumentasjon mot regjeringen 
Solbergs forslag om å nedlegge fagbladet Bistandsaktuelt. Vi viser til tilleggsproposisjonen, 
Prop. 1 S Tillegg 1,  Kapittel 160 "Sivilt samfunn og demokratiutvikling", post 01 
Driftsutgifter, hvor det står: "Forslag til bevilgning reduseres med 6 mill. kroner, til 10,1 mill. 
kroner. Forslaget innebærer avvikling av fagbladet Bistandsaktuelt." 
 
Fagpressen forstår at regjeringen ønsker å finne inndekning for utgifter som følger av 
økt tilstrømning av flyktninger. Men vi vil påpeke misforholdet mellom den foreslåtte 
besparelsen på beskjedne 6 millioner kroner, og konsekvensene av at den viktigste 
leverandøren av nyheter fra og om bistand forsvinner. 
 
Bistandsaktuelt har vært medlem av presseorganisasjonen for fag- og nisjemedier siden 2008, 
og vant i 2013 den høyeste utmerkelsen i den årlige konkurransen Fagpresseprisene; "Årets 
fagblad". 
Bistandsaktuelt representerer de aller beste blant fag- og nisjemediene i Norge i 2015. Det er 
en viktig nyhetsleverandør i sin nisje. Redaksjonen bruker sin kunnskap om bistand til å lage 
grundig og kritisk journalistikk om et felt hvor norske aktører årlig bruker over 30 milliarder 
kroner. Ingen andre medier dekker dette feltet tilnærmelsesvis så godt som Bistandsaktuelt. 
Denne viktige jobben kan bladets redaksjon gjøre fordi bladet er uavhengig redigert. Derfor 
kan Bistandsaktuelt sette dagsorden og få fram viktige saker fra området bistand, slik det har 
gjort gjennom alle sine 17 årganger. 
 
Fagpressen ser med bekymring på at regjeringen foreslår en slik budsjettinnsparing 
nettopp i en tid da behovet for oppdatert informasjon og opplyste debatter fra dette 
området bare øker. 
 
Fagpressen representerer over 200 norske medier som dekker alle samfunnsområder, fag, 
interesser og bransjer. Denne delen av norsk presse spiller en stadig viktigere rolle som 
leverandør av god journalistikk. Det skyldes både en langsiktig profesjonalisering av 
fagmedieredaksjonene og det faktum at dagspressen de siste årene har gått nesten helt bort fra 
å ha journalister med spesialkunnskap om bestemte fagområder. Både utenriksjournalistikken 
og en rekke andre politisk tunge områder lider under dette, og bidragene fra fagmedier betyr 
derfor enda mer for den opplyste offentlige samtalen i samfunnet. 
 
Vi ber om at dere sikrer fortsatt drift av Bistandsaktuelt. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Elin Floberghagen      Berit Nyman 
adm. direktør       nestleder 


