
Høringsuttalelse – endringer i forskrift om tilskudd 
til samiske aviser 
 
Fellesuttalelse fra Áªªu og Min Áigi 

 
 
Fordeling av tilskuddet 
 
§ 6 skal lyde: 
 
§ 6 Fordelingen av tilskuddet 
 Kultur og kirkedepartementet fastsetter fordelingen av 
bevilgningen over Kap 335, post 75 til henholdsvis 
produksjonstilskudd, tilskudd til lulesamiske sider og 
eventuelle øremerkede tilskudd. Tilskuddet til lulesamiske 
sider avgrenses oppad til 1 prosent av årets bevilgning på 
posten. 
 
 Tilskuddene fordels etter tilskuddssatser som fastsettes av 
departementet ut fra bevilgningene for det enkelte år. 
 
Ny § 7 skal lyde: 
 
§ 7 Produksjonstilskudd 
 Produksjonstilskuddet består av et grunntilskudd og et 
variabelt tilskudd. 
 
 Grunntilskuddet skal samlet utgjøre 89 prosent av 
produksjonstilskuddet og fordeles med like store beløp på 
samtlige aviser som oppfyller vilkårene for produsjonstilskudd. 
 
 Det variable ltilskuddet skal samlet utgjøre 11 prosent av 
produksjonstilskuddet og tildeles i forhold til antall 
utgivelser multiplisert med antall produserte sider på samisk 
tekst. 
 
Ny § 8 skal lyde: 
 
§ 8 Tilskudd til avissider på lulesamisk 
 
 Tilskuddet til avissider på lulesamisk ytes til avis som 
produserer sider på lulesamisk og som har som formål å dekke 
hele det lulesamiske området i Norge og Sverige. Det kreves at 
avisen defineres som tilskuddsberettiget under denne ordningen. 
Tilskuddet beregnes ut fra antall utgivelser multiplisert med 
antall sider med egenprodusert nyhets- og aktualitetsstoff på 
lulesamisk. 

 
 
 



Argumentasjon: 
 
Det vises til uttalelse fra Sálas jan. 05 til samme sak. 
 
Da Stortinget i budsjett for 2005 økte bevilgninger til samiske 
aviser ble det samtidig presisert at tilskuddet fortrinnsvis 
skulle gå til samisk språk. Áªªu og Min Áigi ønsker derfor 
gjennom dette forslaget å ivareta Stortingets intensjoner. Vi 
forslår derfor at prosentfordelingen endres slik at kravene fra 
departementet om kr. 130 000.- til lulesamisk ivaretas og 
kravet fra Ságat  om en kompensasjon for prisstigning 
tilfredsstilles. Prisstigning i 2004 var på 2.5% og dette gir 
en prisstigningskompensasjon som er noe i overkant av Ságats 
krav. 
 
 Med forslaget fra Áªªu og Min Áigi vil 
pressestøttefordelingen tilfredsstille samtlige 
tildelingsberettiges krav, samt at kravet fra Stortinget om at 
samisk språk prioriteres innvilges. 
 Vi anmoder derfor at departementet går inn for forslaget fra 
Áªªu og Min Áigi. 
 
 
 
Karasjok den 31.5.05     Kautokeino den 
31.5.05 
 
 
 
Nils Henrik Måsø (sign)     Ánte Bals   
Sjefredaktør Min Áigi     Sjefredaktør Áªªu 

 
 
 
 
 

VEDLEGG: SIMULERT TILSKUDD 2005  
 
 
FORDELING MED 89% SOM GRUNNTILSKUDD – 1% AVSATT TIL LULESAMISK 
____________________________________________________________________________
____________ 
Aviser hypp.  Sider   Grunn-  Variabelt Prod.tilsk.
 Prod.tilsk.  Differanse  2004  samisk  tilskudd tilskudd
 2005  2004             2004/2005 

 
Assu 110  2 265  3 734 746 592 276 4 327 021 3 785 715 541 
306 
Min Aigi 114  2 751  3 734 746 745 573 4 480 318 3 901 
207 579 111 



Sagat 152     130  3 734 746   46 944 3 781 690 3 682 078   
99 612 
Nuort.            250 000     250 000 
Nordsa.  48       48         129 946  
 129 946 
 
SUM   5 194           11 204 238      1 384 793        12 
968 375      11 619 000      1 349 975 

 


