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Høringssvar - utkast til ny forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters
organisasjoner

Nasjonale Minoriteter i Norge (NMiN) viser til høringsbrev om ny forskrift for driftsstøtte til
nasjonale minoriteters organisasjoner 25. april 2022.

NMiN ble stiftet i 2019. Medlemmer er organisasjoner tilhørende tatere/romanifolk,
skogfinner og kvener/norskfinner, som mottar grunnstøtte. NMiN skal være et talerør overfor
samfunn og myndigheter i saker av felles interesse og betydning. NMiN er åpen for alle
nasjonale minoriteter.

Merknader til utkast til ny forskrift

Fjerning av driftstøtte til paraplyorganisasjoner:
Den største endringen i utkastet er at muligheten til driftsstøtte til paraplyorganisasjoner er
fjernet, jf. gjeldende forskrift § 8 andre ledd «For paraplyorganisasjoner fastsetter Norsk
kulturråd driftstilskuddet skjønnsmessig på et lavere nivå enn for øvrige organisasjoner.»
NMiN er en slik paraplyorganisasjon og mister nå muligheten til å søke driftsstøtte. En
paraplyorganisasjon har organisasjoner som medlemmer, men paraplyorganisasjonen er ikke
sentralledd og medlemmene er ikke lokallag, jf. utkastet § 2 'Hvem og hva kan tildeles
tilskudd' siste ledd, jf. nest siste ledd.

Endringen er ikke kommunisert i høringsbrevet.

NMiN er den første organisasjonen som har samlet organisasjoner på tvers av de nasjonale
minoritetene. NMiN er representert i Bufdirs likestillingsråd. NMiN var sentral i
utarbeidelsen av det felles høringssvar til siste stortingsmelding om nasjonale minoriteter og
den felles skyggerapport til Europarådet. NMiN fikk i den sammenheng to lengre
presseoppslag i året som gikk.

Dersom myndighetene hadde vektlagt målet om samarbeid mellom de ulike minoritetene og
forsoning med storsamfunnet, ville det naturlige være å legge forholdene til rette, ikke fjerne
den økonomiske forutsetningen.



Fjerningen av driftstøtte til paraplyorganisasjoner vil også ramme ungdomsorganisasjoner,
ettersom de organisatorisk gjerne er tilsluttet voksenorganisasjonenes sentralledd, selv om de
ellers har en løsere tilknytning enn de ordinære lokallagene.

Vi foreslå derfor følgende tilføyelse under ny § 7 'Beregningen av tilskuddet' i forskriften:

«For paraplyorganisasjoner fastsetter Norsk kulturråd driftstilskuddet skjønnsmessig
på et lavere nivå enn for øvrige organisasjoner.»

Høringssvar fra Kulturrådet:
Vi viser til Kulturådets merknad til den foreslåtte utvidelsen av formålet til «å bidra til å
minske diskriminering og hatefulle ytringer gjennom støtte til nasjonale minoriteters
organisasjoner». Selv om utvidelsen trolig ikke er ment som et nytt vilkår for driftstøtte, først
og fremst, vil grensen mellom vilkår og formål ofte være uklar. Vi ber derfor departementet
nærmere gjøre rede for hva som ligger i utvidelsen, eller ta den bort.

Høringssvar fra Språkrådet:
NMiN slutter seg i det vesentligste til Språkrådets merknader. Det gjelder særlig merknaden
til formuleringen «der minoriteten har historisk tilhold» i utkastet § 2 bokstav f, jf. gjeldende
§ 4.

Språklig:
«§ 2 Hvem og hva kan tildeles tilskudd» kan med fordel byttes ut med «§ 2 Hvem kan få
tilskudd».
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