
NORSK
REDAKTØRFORENING Pb 624 Sentrum, 0106 Oslo Tlf 22405050 — Faks 22405055 - E-post: post@nored.no — www.nored.no

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Oslo, 2009-11-19

Med vennlig hilsen
for Norsk Redaktørforening

Arne Jensen
ass. generalsekretær

Kultur-

Deres ref: 2007/04536 ME/ME2 LAB:MK

Høring — etableringstilskudd og samiske skriftspråk

Vi viser til høringsbrev av 25. august 2009.

Norsk Redaktørforening (NR) har i epost av 28. Februar 2009 til Medietilsynet gitt våre
kommentarer til deres foreløpige notat.
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Vi kan ikke se at den endelige innstillingen fra Medietilsynet til departementet endrer ved det
som er vårt prinsipielle syn. Det innebærer at vi er fornøyde med at Medietilsynet ikke gjennom
støtteordningen til samiske aviser vil stille betingelser knyttet til innhold. Som følge av det
mener NR at støtte over statsbudsjettet til avisers enkeltsider på ulike samiske språk ikke bør gis
over post 75 kap 335 "Tilskudd til samiske aviser", idet slik støtte bryter med forutsetningene for
den generelle pressestøtteordningen, som må være fri for innholdsmessige vilkår.

I tråd med vår uttalelse til Medietilsynet i februar, støtter vi også denne gang avisseksjonen i
Sålas i at slike språktilskudd i stedet bør gis en annen plassering på statsbudsjettet, og innenfor
en slik ordning vil ikke NR ha noe syn på Sametingets forslag til eventuell vekting mellom
språkene.

Vi ønsker imidlertid å understreke et vesentlig poeng som også Sålas har lagt vekt på i sin
høringsuttalelse til departementet: Språktilskuddene må ikke svekke den generelle
tilskuddsordningen til samiske aviser. Slik dette nå legges opp fra Medietilsynet, kan vi ikke
forstå det annerledes enn at det i realiteten blir de tilskuddsberettigede samiske avisene som må
betale for det særlige tilskuddet man ønsker å etablere i form av språktilskudd til avissider på
lule- og sørsamisk. Vi mener det vil være svært uheldig, og skape uforutsigbare vilkår for de to
samiske avisene som nå er etablert.


