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Høring - Forslag om innføring av en ny støtteordning for 

minoritetsspråklige medier 

Vi viser til høringsbrev av 10.10.2013 der det bes om tilbakemelding på ny 

støtteordning for minoritetsspråklige medier. IMDi stiller seg i all hovedsak positiv til 

forslaget, men vil gjerne kommentere følgende: 

 

Formålet med tilskuddsordningen vil være å bidra til framvekst av medier for 

språklige minoriteter og til utvikling av redaksjonell kvalitet i ordningene, slik at 

mediene kan fremme mulighetene for samfunnsdeltakelse og kulturell utfoldelse hos 

personer med minoritetsbakgrunn. Vi mener derfor det blir for snevert å bare støtte 

medier for nye innvandrergrupper som har ankommet Norge de siste fem årene. En 

slik begrensning vil også kunne føre til at det blir svært få medier som vil omfattes av 

ordningen. 

 

Undersøkelser1 har vist at informasjon om norske forhold på eget språk er etterspurt, 

og gjør informasjonen lettere å forstå ikke bare for nyankomne, men også for 

innvandre som har bodd mange år i Norge. Vi mener derfor det vil være en uheldig 

og unødvendig begrensning å stille et krav om at det må ha kommet 1000 nye 

innvandrer de siste fem år, for å kunne få støtte. Dette trenger heller ikke være en 

prioriteringsregel, ettersom forskriften legger opp til at det er de plattformene som er 

mest brukt av målgruppene, som skal prioriteres.  

 

Det er også et poeng at hvis minoritetsmediene skal kunne brukes i opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap, så er det uheldig om små minoritetsgrupper ekskluderes fra å 

                                                             
1 Kilder: Tilrettelegging av informasjon for innvandrere - RAPPORT 6/2011 
IDEAS2EVIDENCE og Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med 
innvandrergrupper.-.Statskonsult rapport 2007:01. 
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kunne motta støtte. Vi er også bekymret for at en slik regel vil kunne oppleves som 

etnisk diskriminering av de som tilfeldigvis faller utenfor en slik ordning. 

 

I § 7 i utkastet til forskrift om tilskudd til minoritetsspråklige medier foreslås det: 

«Støtteutvalget for minoritetsspråklige medier oppnevnes av Kulturdepartementet 

for fire år om gangen. Utvalget skal bestå av fem medlemmer og bør inneholde 

representanter fra de ulike mediekategoriene. Tre av medlemmene oppnevnes av 

Norsk Presseforbund, herunder to representanter fra minoritetsmedier. Ett medlem 

oppnevnes etter forslag fra Utlendingsdirektoratet og ett etter forslag fra Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. Medietilsynet er sekretariat for 

utvalget.» 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har delegert tilskuddsforvaltning til 

IMDi og har også bedt IMDi om å foreslå en representant til Støtteutvalget for 

minoritetsspråklige publikasjoner. Det er en nivåforskjell her ved at man har valgt at 

Utlendingsdirektoratet skal foreslå en representant, og ikke Justisdepartementet. 

Ettersom departementet er på ankeinstansnivå, vurderer vi det som mest 

hensiktsmessig at det står at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet foreslår 

representant til støtteutvalget. 

Videre mener vi det kan virke uheldig at de som får støtte til driftsmidler, ikke kan 

motta annen statlig støtte. Dette kan være en faktor som kan hindre oppbyggingen 

av stabile publikasjoner. Mange frivillige organisasjoner får for eksempel støtte fra 

ulike statlige ordninger, nettopp fordi de påtar seg flere oppgaver for staten. Vi ser 

ikke at denne ordningen skal være annerledes. Vi vil tro de fleste som får støtte via 

denne ordningen ikke kommer med publikasjoner som er spesielt lønnsomme i et 

kommersielt marked. Slike medier vil imidlertid aldri kunne erstatte statens 

informasjons- og veiledningsplikt om lov og regelverk og offentlige tjenester, men 

forhåpentligvis kunne bidra som et supplement. 

 

Med vennlig hilsen 

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

 

Julian Yehudi Kramer 

 

Bjørn Rygh 

 strategidirektør 

 

rådgiver 
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