
               

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

  

  

Deres ref 15/4862                                                                                          23.11.2015 
  
Høring om endringer i gebyrstrukturen ved Brønnøysundregistrene - Ny forskrift om 
gebyrer til Brønnøysundregistrene.  
  

Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere 

og frilansere som har journalistikk som yrke. Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for 

norske medier (trykt presse, radio, tv og internettpublikasjoner) i etiske og redaksjonelt 

faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende sammenslutning av 

redaktører i alle typer medier. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes 

bransje- og utgiverorganisasjon. Alle foreningene skal bidra til å styrke og verne 

ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et 

demokratisk og åpent samfunn. Vi avgir her en felles høringsuttalelse som avgrenses til det 

som gjelder tilgang til offentlig informasjon fra Brønnøysund, altså ikke gebyr for registrering 

av informasjon.  

 

Vi støtter i sin helhet behovet for å sette ned satsene for gebyrer ved 

Brønnøysundregistrene. At disse overstiger kostnadene er ikke forenelig med et mål om 

gjenbruk av offentlig informasjon (offl. § 1 og direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirektivet)) og 

prinsippet om selvkost nedfelt bla. i Retningslinjene for avgifts- og gebyrfinansiering 

 

Vi støtter også forslaget om kostnadsfri avgivelse av info på nett og økt tilgang til åpne data i 

maskinlesbare formater. Generelt mener vi det er en nødvendig og riktig at man reduserer 

gebyrer for info på nett, i tråd med det skjerpede kravet om å unngå overprising.  

 

Tilpasningen av de nye bestemmelsene om statlig gebyr- og avgiftsfinasiering, som trer i 

kraft 1 januar 2016, er også nødvendig, og her kan det stilles spørsmål ved om det er 

https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/id709/


tilstrekkelig å fjerne «nær halvparten av overprisingen» (høringsnotatet s. 4). Vi merker oss 

at departementet forplikter seg til å vurdere ytterligere reduksjon av gebyrene etter 

nærmere kartlegging, og forutsetter at dette følges opp så fort som mulig.  

  

Til 4: Hvilke kostnadselementer bør inngå i grunnlaget for brukerfinansiering?  

Uten å gå konkret inn på hva som skal inngå i grunnlaget, mener vi det er viktig at man ved 

tilgangen til disse opplysningene må legge seg på et så lavt nivå som mulig. Dette fordi 

gjenbruk av offentlig informasjon er et eksplisitt mål både i norsk og europeisk 

sammenheng, og fordi det svekker kontrollfunksjonen på et område der det er stort behov 

for uavhengig kontroll. Det kan ikke være noe tvil om at nytt saksbehandlersystem og nye 

fysiske lokaler, må falle utenfor beregningen.  

 

5.7 Avgivelse av informasjon:  

Vi støtter målet om å gjøre flere opplysninger tilgjengelig i digitalt format, uten betaling fra 

brukere, og mener i likhet med departementet at dette er et viktig tiltak for å stimulere til 

økt utnyttelse av eksisterende opplysninger. At opplysninger gjøres åpent tilgjengelig bidrar 

også til at det går raskere med tilgang, og at man slipper unødige diskusjoner om hva som er 

taushetsbelagt/ hva man har krav på av informasjon. Videre mener vi det er naturlig å fjerne 

gebyrene for selvbetjente løsninger, slik departementet foreslår i punkt 5.7.2.  

 


