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Kultur- og kirkedepartementet
PB 8030 Dep
0030 OSLO

HØRINGSUTTALELSE – ANMODNING OM MØTE MED STATSRÅDEN
Viser til departementets brev av 20.04.2005.
Vedlagt følger høringsuttalelse fra Sálas.
Vi ber samtidig om et møte med statsråden i tidsrommet 8.-10. juni da avisseksjonen i Sálas er i
Oslo for å markere Avisdagen 2005 i samband med unionsoppløsningen.
Leavdnja-Lakselv, den 20.05.2005.
Med vennlig hilsen
Sálas - Sámi lágádus- ja aviisasearvi

Geir Wulff
leder
Direkte innvalg: 78 46 59 02
E-post: geir@sagat.no
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Kommunal- og regionaldepartementet
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Sámi lágádus- ja aviisasearvi (Samisk forlegger- og avisforening)
SÁLAS (Sámi lágádus- ja áviisasearvi/Samisk forlegger- og avisforening)

HØRINGSUTTALELSE
ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SAMISKE AVISER
1. Styrking av de samiskspråklige avisene
Departementets forslag til ny § 7 i forskriften oppgis å være i tråd med forslaget fra Sálas, men
avviker på to punkter:
• Grunntilskudd foreslås til 90 % og variabelt tilskudd til 10 % (Sálas foreslo hhv 91 % - 9 %).
• Ny støtteordning for lulesamisk tekst i lokalavis foreslås finansiert fra årets budsjettramme for
produksjonstilskudd til samiske aviser.
Stortinget har i Innst S nr 110 (2002-2003) satt som vilkår at styrking av samiskspråklige aviser
ikke må finansieres ved reduksjon i støtten til samiske aviser som skriver på norsk.
Forslaget fra Sálas oppfyller dette uttrykkelige vilkår og er basert på disse forutsetninger:
• Samlet produksjonstilskudd til Áªªu, Min Áigi og Ságat for 2005 utgjør kr 12.719.000.
• Grunntilskudd 91 % og variabelt tilskudd 9 % (kun for samisk tekst).
Forslaget fra Sálas vil gi Ságat et produksjonstilskudd på kr 3.897.000 som tilsvarer tilskudd
beregnet etter någjeldende forskrift med 2004-ramme justert for 3,4 % lønns/prisstigning. Forslaget
innebærer at de samiskspråklige avisene i tillegg til justering for lønns/prisstigning får en reell
økning på tilsammen kr 964.000.
Departementets forslag innebærer at Ságat vil få réell nedgang i støtten og må endres for å oppfylle
Stortingets vilkår.
2. Ny ordning med tilskudd til avissider på lulesamisk
Sálas ønsker at en eventuell ny støtteordning for lulesamisk tekst i lokalavis gis over særskilt post
med egen forskrift, og forutsetter under enhver omstendighet at dette ikke finansieres i konkurranse
med hovedmålet for samisk pressepolitikk.
Dersom departementet likevel beslutter å innlemme den nye støtteordningen i post 75 "Tilskudd til
samiske aviser", må det bevilges friske midler til formålet. Dette for å oppfylle Stortingets
forutsetning i Innst S nr 110 (2002-2003). Hvis ordningen skal iverksettes allerede i år må post 75
få tilleggsbevilgning på kr 130.000 øremerket lulesamisk.
Videre må det presiseres i forskriften at også samiske aviser har rett til støtte til lule-samiske
avissider etter samme sats som lokalavis.

3. Styrking av norskspråklig samisk avis
Departementets forslag til forskriftsendring er oppfølging av Innst. S nr 110 (2002-2003).
Stortingets kommunalkomité har de to etterfølgende år forutsatt at "det skal gis mulighet for
utvikling også for aviser innrettet mot den norskspråklige delen av den samiske befolkningen", jfr
Innst S nr 172 (2003-2004) og Innst S nr 115 (2004-2005).
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Sálas registrerer at departementet ikke har fulgt opp Stortingets forutsetninger gjennom å bevilge
tilstrekkelige midler til styrking av samisk presse. Det er høyst bemerkelsesverdig at Stortingets
uttalelser verken er omtalt eller hensyntatt i departementets høringsnotat. Sálas finner dette helt
uakseptabelt, og reagerer spesielt på at departementet i stedet for å iverksette Stortingets vilje
fremmer forslag i strid med Stortingets vilkår.
Sálas forventer at Stortingets vedtak i Innst S nr 172 (2003-2004) og Innst S nr 115 (2004-2005)
følges opp gjennom tilleggsbevilgning for utvikling av norskspråklig samisk avis.
4. Målsetning for samisk pressepolitikk
Forskriften om tilskudd til samiske aviser mangler en formålsparagraf. Tilsvarende forskrift om
tilskudd til minoritetspublikasjoner har en klar formålsparagraf.
Det er naturlig at formålet med forskriften tar utgangspunkt i overordnet mål for samisk
pressepolitikk, formulert i Sametingets plenumsvedtak i sak 22/2001 (samisk mediepolitikk); "å
etablere et økonomisk grunnlag for daglige utgivelser av samiske landsdekkende aviser."
De samiske avisene utkommer nå hhv 2 og 3 ganger ukentlig. Utgiverfrekvensen må økes til fem
dager pr uke for å sikre en dagsaktuell samisk nyhets- og informasjonsformidling.
En aktiv samisk dagspresse er en fundamental forutsetning for et levende samisk demokrati. Det
samiske samfunnet har behov for en allsidig og kvalitativ god samisk dagspresse. De samiske
avisene er den viktigste arena for å styrke samisk språk, kultur, samfunnsliv og identitet. Avisene
må gis réelle muligheter til å dekke alle samiske distrikter, og ikke bare indre Finnmark.
Sálas foreslår at forskriftens § 1 gis ny tittel "Formål og forvaltning" og at det tilføyes en ny 2.
setning: "Formålet med støtteordningen er å etablere økonomisk grunnlag for utgivelse av samiske
landsdekkende dagsaviser på norsk og samisk".
KONKLUSJON
1. Budsjettramme 2005:
• Dersom ny støtteordning for lulesamisk skal iverksettes over post 75 må det gis
tilleggsbevilgning på kr 130.000.
• Innst S nr 172 (2003-2004) og Innst S nr 115 (2004-2005) må følges opp gjennom
tilleggsbevilgning for norskspråklig samisk avis (variabelt tilskudd også for norsk tekst).
2. Forskriftsendringer:
Tillegg/endringer (anført i kursiv) til departementets forslag:
§ 1 skal lyde:
§ 1 - Formål og forvaltning
Denne forskriften gir regler om ordningen med tilskudd til samiske aviser. Formålet med
støtteordningen er å etablere økonomisk grunnlag for utgivelse av samiske landsdekkende
dagsaviser på norsk og samisk.
Tilskuddsordningen forvaltes av Medietilsynet. Tilskuddsmidlene skal benyttes til utgivelse av den
avis det søkes tilskudd for.
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Ny § 7 skal lyde:
§ 7 - Produksjonstilskudd
Produksjonstilskudd består av et grunntilskudd og et variabelt tilskudd.
Grunntilskuddet skal samlet utgjør 91 prosent av produksjonstilskuddet og fordeles med like store
beløp på samtlige aviser som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd.
Det variable tilskuddet skal samlet utgjøre 9 prosent av produksjonstilskuddet og tildeles i forhold
til antall utgivelser multiplisert med antall produserte sider samisk tekst. Avissider med lulesamisk
tekst støttes etter § 8.
Merknad: Kriteriene for variabelt tilskudd må revurderes når det er bevilget ekstra midler til
utvikling av norskspråklig samisk avis.
Ny § 8 skal lyde:
§ 8 - Tilskudd til avissider på lulesamisk
Tilskudd til avissider på lulesamisk ytes til samiske aviser, samt til avis som utgis i eller har en
betydelig dekning innenfor det lulesamiske kjerneområdet, men som ikke kan defineres som samisk
avis etter forskriftens § 2. (For øvrig gjelder vilkårene i §§ 3 og 4).
Tilskuddet beregnes ut fra antall utgivelser multiplisert med antall sider med egenprodusert nyhetsog aktualitetsstoff på lulesamisk.
Punkt II (ny § 15 ?) skal lyde:
Forskriften trer i kraft straks og legges til grunn ved fordeling av tilskudd til samiske aviser for
2005. Nye bestemmelser i §§ 6 til 8 om tilskudd til avissider på lulesamisk trer først i kraft når det
er bevilget midler til formålet.

