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Nordland fylkeskommune er ikke tilfreds med de endringene som er foreslått i forskrift om
tilskudd til samiske aviser. Prinsippet må være at samiske avisutgivelser skal ha like økonomiske
forutsetninger enten det gjelder nord,- lule- eller sørsamisk område. I forslag til forskrifter for
tilskuddsmodell er ikke dette tatt hensyn til med tanke på lule- og sørsamisk avisutgivelse.

Størrelsen på tilskuddet til lulesamisk avisutgivelse gjenspeiler ikke de ekstrakostnadene dette
avistilbudet medfører. I forslag til tilskuddsmodell står det følgende; Ordningen bør reflektere
merkostnadene knyttet til avisproduksjon på samisk og de samiskspråklige avisenes rolle i
bevaring og utvikling av de samisk språkene.

Nordland fylkeskommune frykter det lulesamiske avistilbudet som finnes i Nordland i dag vil bli
lagt ned hvis forslaget med tilhørende endringer blir iverksatt. Lulesamisk avistilbud må bli tatt
inn under samme fordelingsmodell som de øvrige samiske avisene med grunntilskudd på 85 %
og variabelt tilskudd på 15 %. I forslag til tilskuddsmodell står det følgende; Ordningen bør være
forutsigbar for avisene. Departementet foreslår derfor å opprettholde ordningen med at
hoveddelen av tilskuddet tildeles i form av et grunntilskudd som er like stort for avisene i
ordningen.  Lule- og sørsamiske avistilbud må også gis nødvendig forutsigbarhet.

I forslag til tilskuddsmodell legges det opp til at lule-  og sørsamisk avistilbud i fremtiden skal
avgrenses til i alt 2 %  av bevilgningen på posten.  Dette medfører at det lule- og sørsamiske
avistilbudet i fremtiden AVGRENSES  til å utvikles videre med hensyn til for eksempel antall
sider som utgis.  I tillegg har de nordsamiske avisene tilgang til denne 2 %- potten for å utgi sitt
stoff på lulesamisk.

Totalt sett anser Nordland fylkeskommune at både lule- og sørsamisk avisutgivelse kommer
vesentlig dårligere ut en de nordsamiske avisutgivelsene etter foreslåtte modell.

Tysfjord kommune ble fra 01.01.2006, som den eneste kommune i Nordland, en del av
forvaltningsområde for samisk språk. Tysfjord kommune er kjerneområde for den lulesamiske
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befolkningen i Norge, og den eneste lulesamiske kommunen som er definert inn under samisk
språkforvaltningsområde. Dette medfører at både sentrale myndigheter og Nordland
fylkeskommune har fått et spesielt ansvar for utvikling og forvaltning av lulesamisk språk,
samfunn og kultur.

Nordland fylkeskommune skal i møte med statssekretær Wegard Harsvik for å drøfte bl.a. de
endringene som foreslås i forskrift om tilskudd til samiske aviser. Dette møtet er berammet til
2. april i år.
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