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Høringsinnspill fra IMDi - minoritetsspråklige medier 

Det vises til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 1. september 2010 – Evaluering 

av støtteordninger for minoritetsspråklige medier. IMDi slutter seg til forslaget om 

omlegging av ordningen og mener at dette kan være et godt grep for å stimulere til 

økt aktivitet innen minoritetsspråklige medier. Vi har følgende kommentarer til 

evalueringen: 

 

S. 6: Arbeidsgruppen anbefaler at driftsstøtte og støtte til redaksjonelt stoff krever 

drift et halvt år før tilskudd ytes. 

IMDi ser behovet for en etableringsstøtte for minoritetsspråklige medier, da 

oppstartsfasen er den tyngste. En slik støtte vil kunne stimulere ytterligere til 

fremvekst av medier i denne målgruppen. Det kan for eksempel etableres en modell, 

der etableringsstøtte gis på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om hensikt og mål, 

og at etableringsstøtten må tilbakebetales i sin helhet dersom mediet ikke blir 

etablert.  

 

S. 6: ”Mediene må orientere språklige minoriteter i Norge om nyheter og aktuelle 

spørsmål på hjemlandets språk.” 

Det er etter IMDis mening viktig at det åpnes for at mediene kan benytte både eget 

morsmål og norsk. Dette vil fremme språklige minoriteters norskkunnskaper, jfr 

vektlegging av norskopplæring i Soria Moria 2. 

 

S 6: Arbeidsgruppen foreslår at støtte krever regelmessig virksomhet uten at det 

stilles et nærmere og absolutt krav til antall utgivelser/ antall program etc.  

IMDi ser at det kan være et behov for å skille de ulike distribusjonskanalene slik at 

det stilles ulike krav til aviser og nettsteder. Formuleringen regelmessig virksomhet 

bør konkretiseres ytterligere og differensieres mellom de ulike mediene. Aviser og 
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radiostasjoner kan fremdeles måles ut fra antall utgivelser/program, mens 

regelmessighet er et mer egnet mål for aktiviteten på nettsteder.   

 

S. 37: Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en ”minoritetsspråklig nettportal”. 

Det er viktig å gjøre både støtteordningen og minoritetsspråklige medier kjent, men 

vi ser ikke behovet for en egen nettportal. En bør heller bruke eksisterende 

nettsteder/ portaler som medietilsynet, UDI, www.nyinorge.no, Utrop, Klar Tale etc.  

 

IMDi foreslår at den nye støtteordningen evalueres etter en tid, slik at man følger opp 

om omleggingen gir den ønskede effekt når det gjelder fremvekst av 

minoritetsspråklige medier på ulike plattformer. 

 

Det bør også etableres en ordning for kvalitativ evaluering av mediene, jfr formålet 

med støtten: ”()… og til utvikling av redaksjonell kvalitet i disse slik at mediene kan 

fremme mulighetene for samfunnsdeltakelse og kulturell utfoldelse hos personer med 

minoritetsbakgrunn.” 
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