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Forhåndsgodkjenning NRK-tjenester - høringsuttalelse 

 
Norsk Journalistlag (NJ) avgir med dette høringsuttalelse til regler om prosedyre ved 
forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester.  
 
NJ støttet intensjonen om omlegging av dagens ordning, da saken kom opp i 
forbindelse med endringer i lov om kringkasting i 2008. Samtidig understreket vi 
behovet for høy terskel for hvilke tjenester som må til godkjenning av Kongen i 
statsråd, samt at det burde settes klare begrensninger i saksbehandlingstid.  
 
NJ støtter at kun ”helt overordnede og prinsipielle” spørsmål skal underlegges krav om 
forhåndsgodkjenning, samt at tjenestene som godkjennes må oppfylle demokratiske, 
sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Likevel etterlyser vi klarere retningslinjer i 
forhold til hvilke beslutninger NRKs redaktør og styre kan fatte, og hvilke som må 
godkjennes av Kongen i statsråd.  
 
NRK er folkets eiendom, finansiert gjennom lisens. Derfor er det et vesentlig 
demokratisk element i at de som eier NRK også har innflytelse på profil og 
rammebetingelser. Dette er etter NJs mening også i tråd med grensegangene mellom 
eier og redaktør i Lov om redaksjonell fridom i mediene.  
 
Hvilke avveininger Medietilsynet skal gjøre i slike saker fremstår likevel som uklare. I 
høringsbrevet vises det til at NRK skal fungere som en konkurransedyktig og 
tilgjengelig allmennkringkaster som ett kriterium, men i tillegg skal det legges vekt på 
konkurransemessig effekt på kommersielle aktører. Her vil det være rom for betydelig 
grad av skjønn i forhold til vektlegging av de ulike kriteriene. NJ etterspør tydeligere 
signal fra departementet for hvordan slike saker skal behandles.  
 
I saker der det kreves forhåndsgodkjenning er det vesentlig at prosessen ikke trekker 
for langt ut i tid. Etter NJs syn må departementet finne egnet balansegang mellom 
forsvarlig saksbehandling, høring av berørte parter mv, og NRKs behov for relativt 
rask avklaring. NJ har ingen merknader til de prosedyrer departementet legger opp til.  
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