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Forslagom omleggingav dagenstilskuddsordningfor lokalkringkasting- høring

Vi viser til Kulturdepartementets ekspedisjon av 10. november 2013.

Helse- og omsorgdepartementet har forelagt saken for Helsedirektoratet som har levert
følgende kommentarer til høringsnotatet:

Godt formål og tiltak; bra at det er utvidet til å gjelde medier generelt, og ikke bare skriftlige

publikasjoner

Formålet med tilskuddsordningen kan med fordel utvides til å omfatte mer enn å «orientere

språklige minoriteter i Norge om nyheter og aktuelle spørsmål» (side 10)Minoritetsmedier

kan utgjøre en viktig kanal for helseinformasjon og informasjon om helsetjenester i det

norske samfunnet, på aktuelle minoritetsspråk.

Innvending til andre avsnitt side 11 om forslag til prioriteringsregel ellerAbsolutt krav om at

innvandringen har vært minst 1000 personer i gjennomsnitt de siste fem år, alternativt 1000

personer det siste året. Minoritetsspråklige medier er ikke bare viktig den første tiden etter

innvandring til Norge (0-5 år), men også senere. Innvandrere som har bodd lengre tid i Norge

kan også ha behov for og nytte av medier på morsmålet. Mange innvandrere kan tilegne seg

norskspråklige nyhetsmedier, og samtidig ha behov for og nytte av medier på eget morsmål.

Under 4.2.3 Prioritering står det at de fleste innvandrere til Norge er «ikke-vestlige» og

at disse benytter Internett i større grad enn andre medier. Dette medfører ikke riktighet. De
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største innvandrergruppene i Norge er fra Sverige og Polen. Det er imidlertid et godt

utgangspunkt å prioritere de plattformer som til enhver tid er mest brukt av målgruppene for

ordningen, slik det skisseres. Det forutsetter oppdatert kunnskap om mediebruken i de ulike

innvandrergruppene.

Vi viser til dette og har ingen merknader utover det som er nevnt her.

Med vennlig hilsen

Else JB Andersen (e.f.)
avdelingsdirektør
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