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Høring - evaluering av tilskuddsordningen for minoritetsmedier 
 
Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner viser til høringsbrevet av 1. september 
2010. 
 
Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner slutter seg til innretningen i den nye 
ordningen, men har følgende merknader til enkeltpunkter: 
 

1. Vedrørende formålet for støtteordningen, pkt. 14 side 39: 
 

Formålet for ny støtteordning for minoritetsspråklige medier er beskrevet i 
evalueringsrapporten fra Medietilsynet og lyder som følger:  

 
”(..)formålet med den nye felles tilskuddsordningen bør være å bidra til fremvekst av 
medier for språklige minoriteter og til utvikling av redaksjonell kvalitet i disse, slik at 
mediene kan fremme mulighetene for samfunnsdeltagelse og kulturell utfoldelse hos 
personer med minoritetsbakgrunn.” 
 

Videre skriver Medietilsynet at ”Tilskuddsordningen bør derfor orientere språklige 
minoriteter i Norge om nyheter og aktuelle spørsmål.” 
 
Støtteutvalget understreker viktigheten av et konsist formål for støtteordningen, for bl.a. så 
tydelig og konkret som mulig avgrense hvilke medier som bør motta støtte. Med bakgrunn i at 
ordningen ønsker å favne om nyhets- og aktualitetsmedier om norske forhold, foreslår 
Støtteutvalget at det i bestemmelsene konkretiseres at ”mediene skal orientere 
minoritetsspråklige i Norge om nyheter og aktuelle spørsmål slik at mediene er et middel for å 
fremme demokrati, likestilling og ytringsfrihet.”. 
 
Støtteutvalget understreker også viktigheten av at mediene baserer sin virksomhet på 
prinsippene i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. 
 
 

2. Vedrørende krav til språk, pkt. 14.2 
 
Støtteutvalget vil poengtere fordelene ved bedring av norskkunnskaper ved at mediene kan 
benytte både hjemlandets språk og norsk. På denne bakgrunnen mener Støtteutvalget at 
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følgende formulering i gjeldende forskrift bør videreføres: ”i hovedsak inneholder stoff på 
den aktuelle språklige minoritetsgruppens eget språk.”  
 
 

3. Vedrørende budsjettmessige prioriteringer, pkt 15.8 side 48 
 
Støtteutvalget understreker viktigheten av å gjøre tilskuddsordningen kjent, bl.a. gjennom 
eksisterende nettsider (Medietilsynet, departementet, UDI, www.nyinorge.no, Utrop, Klar 
Tale, etc). 
 
Støtteutvalget ser ikke behovet for at det skal opprettes en separat portal for ordningen, men at 
deler av foreslåtte midler heller kan benyttes ”til å komme inn på” allerede eksisterende 
nettsider, bl.a. nevnt i avsnittet foran.  
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