Alta, 24. mars 2021
INNSPILL TIL MEDIESTØTTEORDNINGENE.
Radio DSF er en kristen minoritetsradio som har det samiske folket som målgruppe. Radioen
ble startet i 1990. Vi har gjennom årene hatt et variert tilbud av programmer, med
hovedvekt på bibelundervisning og andakter. En annen viktig del av vårt oppdrag er å
benytte samisk kristen sang og musikk på radio. Vi sender programmer rettet mot samer på
samisk, finsk og norsk.
En endring av mediestøtten er svært viktig og et betydelig løft for en minoritetsradio som
Radio DSF. Vi mottar kun støtte fra Medietilsynet for drift som minoritetsradio. Det er svært
lite gitt det arbeidet vi legger ned. Radioen er i stor grad drevet med kristen dugnadsånd.
De samiske avisene får over 35 millioner i dedikert mediestøtte hvert år. Dagens
støtteordninger rettet mot de samiske avisene er hverken teknologinøytral eller tilpasset
den endrede mediesituasjonen. Distribusjonstilskuddet fortsetter til tross for at mediene i
Finnmark også bruker internettdistribusjon og at avisene kan leses digitalt.
Hvilke mediestøtteordninger er det som ikke fungerer etter formålet?
Dagens mediestøtte for mediene som skal gi støtte til minoritetsmedier i de samiske
områdene, fungerer ikke etter hensikten. Den forskjellsbehandler radio og aviser, og er etter
vår mening utdatert.
Den dedikerte støtteordningen til de samiske avisene er ikke tilpasset de teknologiske
endringene som har skjedd, også i våre sendeområder. Flere bruker både lyd og video når de
tilegner seg nyheter som omhandler det samiske folket. Der avisene med sine papirutgaver
kun treffer den samiske befolkningen i et begrenset område, treffer nettaviser og lokalradio
den samiske befolkningen uavhengig av hvor de befinner seg i Norge og utlandet.
Disse mediene, som treffer den samiske befolkningen kun i en liten del av Norge får altså
over 35 millioner årlig, mens Radio DSF og tilsvarende medier, som er et tilbud til den
samiske befolkningen i hele Norge får knapt 75 000. Det viser at støtteordningen har utgått
på dato og ikke er teknologinøytral.
Vi mener at distribusjonstilskuddet for avisene i Finnmark også er utdatert. Siden mange
leser aviser på internett, vil behovet for avisdistribusjon være mindre enn før.

Hvilke endringer i støtteordningene bør gjøres for å få en bedre fordeling av midlene?
Vi ønsker at de samiske minoritetsmediene skal få støtte gjennom en felles samisk
mediestøtteordning. Støtten til samiske minoritetsradioer bør derfor ikke lenger være under
lyd- og bildemedier.
Mediestøtten til de samiske mediene bør være teknologinøytral. Den må utformes slik at
den også inkluderer samiske lyd og bildemedier. Midlene bør fordeles likt, og lokalradio i de
samiske områdene bør få mulighet til å dekke minst 5 årsverk gjennom denne
støtteordningen.
Hvordan kan distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark endres?
Når det gjelder det spesielle distribusjonstilskuddet for avisene i Finnmark, bør også drift av
de lokale DAB-nettene i Finnmark inkluderes i dette tilskuddet.
Lokalradio har også vesentlige distribusjonskostnader med DAB teknologien, og vi mener at
denne distribusjonen bør kunne dekkes på samme måte som at avisene får støtte til frakt av
papiravisen gjennom Finnmark. Støtten bør være teknologinøytral.
Vi mener at lokalradio i Finnmark bør få tilgang til distribusjonstilskuddet på like vilkår som
avisene, og at ordningen innebærer at lokalradio kan få driftsmidler til digitale
kringkastingsnett gjennom denne tilskuddsordningen.
Våre anbefalinger
Dagens mediestøtte til samiske minoritetsmedier er ikke tilpasset den teknologiske
utviklingen. Det er en vesentlig forskjellsbehandling mellom avis og lydmedier, hvor avis får
over 35 millioner kroner i året, mens lokalradioer får 75 000 hver.
Vår anbefaling er at det etableres en egen mediestøtteordning tilpasset minoritetsmedier
som har det samiske folket som målgruppe.
Distribusjonstilskuddet i Finnmark som går til aviser må også kunne dekke distribusjon av
digital radio i Finnmark.
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