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Høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til samiske 

aviser 
 

 

Vi viser til høringsbrev av 30. juni 2020.  

Departementet foreslår enkelte endringer i forskrift 17. mars 1997 nr. 248 om tilskudd til samiske 
aviser. Bakgrunnen for forslagene er at dagens innretning av forskriften gjør det mulig for aviser å 
motta et uforholdsmessig høyt støttebeløp. Dette skyldes bestemmelsen om lik fordeling av 
produksjonstilskuddet mellom mottakerne som kvalifiserer etter forskriften § 4, og at det ikke 
finnes et støttetak for den samiske støtteordningen. 

Departementet foreslår derfor en justering av forskriften ved å gjennomføre to endringer: 

1. Innta en bestemmelse om at tilskudd ikke kan overstige avisens driftskostnader. 

2. Innta en bestemmelse om at aviser som har en gjennomsnittlig driftsmargin inklusiv utbetalt 
produksjonstilskudd på over ti prosent siste tre år får en tilsvarende avkortning i tilskuddet. 

 

MBLs synspunkter 

MBL vil begynne med å påpeke at det er store merkostnader knyttet til å publisere på samisk, 
både arbeidsmessig og teknologisk, og det er viktig å stimulere og motivere til økt produksjon av 
samiskspråklig innhold.  

Vi er enig med departementet i at det er problematisk at en fådagersavis som kvalifiserer til 
tilskudd vil utløse et uforholdsmessig høyt støttebeløp med dagens forskrift. Innenfor 
budsjettrammen vil det gi store utfordringer for de to eksisterende dagsavisene i ordningen, som 
er helt avhengige av støtten for å kunne opprettholde dagens drift.  

Vi er også enig i at ordningen skal gjøres plattformnøytral.  

Vi støtter videre departementets to forslag: 

1. Innta en bestemmelse om at tilskudd ikke kan overstige avisens driftskostnader. 

2. Innta en bestemmelse om at aviser som har en gjennomsnittlig driftsmargin inklusiv utbetalt 
produksjonstilskudd på over ti prosent siste tre år får en tilsvarende avkortning i tilskuddet. 
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Samtidig viser vi til uttalelsene fra Sálas og Ávvir, som peker på at dette alene ikke vil løse 
utfordringen med lik fordeling av grunntilskudd uavhengig av utgivelsesfrekvens. Vi ber derfor 
departementet vurdere om forslagene er tilstrekkelig til å ivareta de hensyn det her pekes på.  

 

Vennlig hilsen 
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Randi S. Øgrey 

Adm. dir.  


