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HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 

medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år
1
 har en hørselshemming som påvirker 

hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Anslag viser at det i 2020 vil 

være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.
2
 

 

Høring vedr. innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og 

aktualitetsmedier 

 

HLF viser til høring vedr. innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og 

overbringer med dette våre innspill.  

Vi mener det er behov for en tilskuddsordning som kan fremme nyhets- og aktualitetsstoff om og for 

funksjonshemmede, en gruppe som ellers er lite synlig i mediene.  HLF har vært positiv til en 

innovasjonsrettet tilskuddsordning siden det ble foreslått i Mediemangfoldsutvalgets rapport, med 

forbehold om at økt støtteintensitet for prosjekter rettet mot økt bruksmangfold ville bli inkludert i 

tilskuddsordningen, herunder personer med nedsatt funksjonsevne. 

HLF mener Departementet bør følge anbefalingen fra Mediemangfoldsutvalget om å tillate en 

støtteintensitet på inntil 75 prosent for prosjekter som kommer visse mediebrukergrupper til gode, 

under § 6. Et eksempel kan være en liten mediebedrift som ønsker å implementere et system for 

teksting av videoer på nettavis/sosiale medier. Dette vil bidra til universell utforming og dermed 

kunne øke bruksmangfoldet for hørselshemmede og andre. Denne mediebedriften vil kanskje ikke ha 

anledning til å gjennomføre et slikt prosjekt, dersom det kreves en egenfinansiering på minimum 60 

prosent. HLF mener derfor det må gis anledning til å støtte prosjekter med inntil 75 prosent av 

totalsum, når prosjektet har som formål å øke bruksmangfoldet. Prosjekter som dette vil også kunne 

ha overføringsverdi til andre mediehus.  

Et generelt kriterium for mottak av statsstøtte, tilskudd eller annen støtte, bør være at produktet er 

universelt utformet. HLF mener det er viktig demokratisk prinsipp at nyhets- og aktualitetsstoff er 
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tilgjengelig for alle. Om bare to år er det anslått at én million nordmenn vil 

ha nedsatt hørsel. Hørselshemmede har ofte ikke likeverdig tilgang til audiovisuelt innhold, da 

videoer og lignende ikke er tekstet eller skriftliggjort på annen måte. Dette er et brudd på FN-

konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).  

Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt interessepolitisk rådgiver Hildegunn Fallang på mail 

fallang@hlf.no eller telefon 986 16 454. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Merete J. Orholm      Hildegunn Fallang 

Leder av interessepolitisk avdeling    Interessepolitisk rådgiver 

 

 


