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Høring – «NRKs bidrag til mediemangfoldet» 

 
 
Vi viser til høringsbrev av 13. april, hvor det blant annet heter: 
 
«I budsjettproposisjonen for 2019 skal det for første gang fastsettes et fireårig styringssignal for 
NRKs totale økonomiske rammer. Da vil departementet også vurdere omfanget av 
samfunnsoppdraget og hvordan NRK innvirker på det totale mediemangfoldet, blant annet 
basert på Medietilsynets rapport og innspillene fra høringen.» 
 
NR tar Medietilsynets rapport til etterretning. Vi konstaterer at rapporten som nå er på høring er 
nettopp det – en rapport, en deskriptiv analyse. Det fremmes ingen konkrete forslag i 
høringsdokumentet. Vi forstår dermed departementet dithen at vi er bedt om – på mer generelt 
grunnlag – å ta stilling til «omfanget» av NRKs samfunnsoppdrag. 
 
Vi vil innledningsvis gjerne understreke betydningen av at Norge opprettholder og sikrer en 
bredt forankret og stabilt finansiert allmennkringkaster, med et tydelig journalistisk oppdrag og 
mandat, og med samme forankring i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Lov om 
redaksjonell fridom i media og bygget på samme prinsipper som andre norske redaksjoner.  
 
NRK er Norges største mediebedrift, og også Norges største nyhetsorganisasjon. NRKs 
mulighet til å gå både bredt og dypt er viktig – ikke bare for NRK selv, men også for dynamikken 
i hele det norske nyhetsbildet. Med det som bakteppe er vi ikke overrasket over rapportens 
hovedkonklusjoner hva gjelder NRKs bidrag til mediemangfoldet. 
 
Samtidig registrerer vi – og har forståelse for – de utfordringer som de kommersielle aktørene 
opplever i dagens marked. For NRs del er det imidlertid ikke naturlig å gå dypt inn i 
problemstillinger knyttet til grenseflatene mellom NRK og de private aktørene.  
 
Det er heller ikke naturlig for NR å gå inn i en diskusjon om detaljer rundt NRKs fremtidige 
finansiering. Det ligger imidlertid i allmennkringkasteroppdragets natur at det forutsetter at 
fellesskapet sørger for en solid og forutsigbar finansiering av virksomheten. Det innebærer en 
finansieringsmodell som både er robust og forpliktende, og som fortrinnsvis ikke fra år til år er 
utsatt for skiftende politiske vinder eller forhandlinger knyttet til statsbudsjettet. 
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