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Høringssvar til NRK-plakaten

Vi viser til høringsnotat om NRK-plakaten av 29.11.21. Under er Sametingets høringssvar. 

Det er positivt at samiske språk, kultur og samfunnsforhold er dels inkludert i NRK-plakaten. Det 
er likevel ønskelig at de ulike paragrafene gjennomgås og tydeliggjøres for å være mest mulig 
inkluderende for det samiske samfunnet, og andre kulturer i Norge. Generelt kan man få 
inntrykket av at samisk kultur og samiske språk er ekskludert fra det «norske» ved at man 
bruker uttrykk som «norsk kultur». Det er grunn til å vurdere å heller bruke et uttrykk som er 
inkluderende og speiler de ulike kulturene i Norge.  

§ 16 (…) En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile det kulturelle mangfoldet i 
folket. NRK skal ha daglige sendinger for den samiske befolkningen. (…)

Formuleringen i § 16 bør ha en formulering som sier at en stor andel av tilbudet skal ha 
forankring og speile det kulturelle mangfoldet i Norge. 

§ 17 NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk (…) NRK skal 
formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer. 

Her bør formuleringen i paragrafen si at NRK skal formidle ulike kulturer i Norge, samt musikk, 
film og drama i/fra Norge, og stimulere ulike produksjonsmiljøer i Norge. 

§ 19 NRKs tilbud skal i hovedsak ha norskspråklig innhold, og minst 25 pst. Av innholdet skal 
være på nynorsk.

Sametinget mener at NRKs tilbud i hovedsak skal ha innhold på norsk og andre språk brukt i 
Norge.  

§ 22 (…) NRK skal ha norskspråklige programmer for barn under 12 år, jevnlige norskspråklige 
programmer for unge, og jevnlige programmer for barn og unge på de samiske språkene. 

Sametinget mener at NRK også skal ha samiskspråklige programmer for barn under 12 år.  
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§ 35 og 38 omtaler at det musikk skal spilles på norsk, med norskspråklig eller norskkomponert 
musikk, samt at NRK skal dekke norsk idrettsliv. 

Sametinget mener at NRK skal fremme og spille musikk fra Norge, inkludert samisk musikk, 
herunder samiske artister, komponister og tekstforfattere, samt at man skal dekke norsk og 
samisk idrettsliv. 

Vi ser for øvrig fram til gjennomgangen av mediepolitikken og forslag til styringssignalene i 
samband med budsjettproposisjonen for 2023. 

Varrudagáj/Med hilsen

Johan Matteus Triumf Sissel Ann Mikkelsen
fágajođiheaddji/fagleder - kultuvra/kultur seniorrådgiver / seniorráđđeaddi
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