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Horingeuttaielse — gjennomgang av NRKe tjenester på nye medieplattformer.

Påøenne bakgrunn betrakter vi Medietitsynets rapport som en viktig rapport. Det er første gang vi får
presenlert en samtet fremstilling av NRKs digitale aktiviteter og det er første gang shke aktiviteter blir
vUrciert opp imot hvitken rolle NRK som lisenstinansied insetusjon skal ha vårt meedeiandskap.

I vår utlateise vil vi argumentere for tølgende forslag og synspunkter

•

NAKs vedtekter gir i dag ikke nben klar offisiell definiejon av hvor grensene.for
alhmennkringkastingsoppdraget gai og hvilke torventninger og krav som efilies til NRK på
plattfoneer utover tradisjonell radio og fjernsyn.
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Det vises lit mottatt horingsbrev der departementet ber om synspunktei på Meolethsynete rappert som hår
vurded NAKs tjenesterpå nyeplantormer opp mot institusjonens vedtekter og hva disee sier om NRKs
allmennkringkastingsoppdrag.

Eeda Medta er eier av om tag 10% av det samtede dagspresseopplaget i Norge, Vare trykte pubhkasjorter
blir hver uke lest av over en million nordmenn. Og vere dighaie Ijenester har neer 1,2 million unike brukere
hver uke. Vi har 500 reclaksjonelle medarbeidere spredt utover landet, produserer nær 150.000
redaksjonelle avissider hvert år og omsetter for 2,1 milliard kroner, VI er meri dette en betydettg medieakter
i Norge. NRK representerer en konkurrent foross i flere av våre markeder. Etter at NRK har utvrdet sitt nett-
tilbud er konkurransen blitt betydelig skjerpet og konkurransellatenpblitt vesentlig flere enn tor noen år
siden, ria vi i hovedsak opererte I andre mediernarkeder enn de den fisensfinansierte ailmennkringkasteren
gjorde. .

Edda Media ønsker å unale følgende om saken, der vI legger særha vekt på
alimennknngkaslingsoppdragels grunnlag og -rense, prosedyrer for godkjenning av nye Nfele-tienester.
NRKs forttold til ancee offentlige institusjoner og NRK som konkurrent i et kommersiett rnediemarked.

• Edda Merhe mener derfor Kulturdepartementet må ta initiativ til lage nye vedlekter for NRK
og tremiegge et torstag for Stortinget som klargereytter9rensene tor ahennknrigkastingsopperaget
på nye medieplatfformer.Ettervårt syn må NRKs veksomhei averenees i forhold th nye tjenester
eorn tremstår som selystendige og iøsrevet tra programveksonthetentradlo og fjerneyn.

Erida Media mener videre at NAtes iisensltnansr veksomhet ahmennkringkaetingsoppdrag
bor avgremer3den intorrnaeten eem publiseros unrier NAKs fegoog rrierkavn.



Edda Media menerat den godkjennin,wrosedyren som gjelder nye lienester NRK-regi ikke
bare ma omfatte entrettrfenestersom . kanendre a9mennkringkastk gsoppdragetvesennig. men
også ma gi Medietilsynet i oppdrag å iopendevurdere hvorvice NRKs samiede virksomhet på nye
piattformer Skjer innenfor en klar eefinisjon ev slimennkengkashngsoppdraoet.

om r lals on:
Medietitsynets mpport  et olitt til på bakgrunnav en ESA behandfing NRKs finanstering sett i lys av EOS-
avtalens statastottereglee ESA uttaler i den sammenheng aI en lovlig statestøtte foruisetter at det er
etablert -"en  i I tis  ev hvilke tjenester eom omfattes av ailmennkringkastingsoppdraget og
som såledeshar krav på offentlig leskudd." (var utrieving)

Vi forstår rapporten dit hen al Medielitsynet legger til grunn at NRKs vediekter§§12 til 17 representerer en
stik "klar off isiell definision". Mediekisynet leggei videre til grunn (side 10 i rapporfen) at "vedtekteneikke
innskrenker NRKs viticsomhot i forhold li hva NRK tradisjoneft har lilbudt... ...Dette innetwier at at
allmennkringkaefingsoppdragel ogsa kan omfatte tienester som ikke et redaksioneill Iiiknyttet bestemte
radio- og  fjemsy nsptognsrn, men som iradisienett har inngått i oppdraget Det kan gjekle
informasionsforrnidling som har daglig televans for store deter befoikningen, .."

Edda Media mener Kutturdepartementet bor sette i verk tiltak scen sikrer det ikke sker krYss.
subsidlering mellom ulike ofterellge instituepner og/eller at det gis spesielle privilegier til offeneig
informasjon og data lit NRK. Kulturdepartementet ma bidra lit a sikre al alle rnedieektører far tike
konkurranseelikar i forhold tl utnyttelse av inforniasjon og dala tra offentlige og hafvonentlige
organer og institusjoner.

Edda Media kan Ikke umiddelbart se al del er grunniag for  a  legge en slik premiss til grunn for
evalueengerapporten. Vi mener del er grunn til å problematisere de forutselningene Medietilsyeet her
legger til grunn. Etter vårt syn representerer ikke NRKs vedtekter noen "klar" offisiell defintsjon av hvilke
tjenester som faller inn under aitmennkringkastingsoppdragel. Også forarbeidena til NRK.ptakaten er ukter
forhold til hvor omfattende man ser tor seg at afimennkringkastingsoppdraget skal være pa intemett og
anere plattformer. Det mangler etter vart syn en bred og grurinleggende drøfting av dette spørsmalet.

Del er derfor etter vårt syn et behov for at Kultureepartemenlet tar et Inikativ tfl å gjennomgå og klargjøre
yttergrensene for NRKs alimennkringkastingsoppdrag. Dette bor departementetgjore bade i egenskap av å
være eier av NRK og i egenskap av å være ansvarlig for-a trekke opp de politiske rammebetingelSene tor
alle ovrige rneclieaktører i Norge, inklusive NRK.

Medietileynets rapport om NRKs ljenester pa nye mediepiettformer er I segsely en illustrasjon pa at en slik
klar definisjon ikkeforefigger:Rapporten bærer preg av at en lang rekke av de 120 tjenestene som er
vurdert, har måttel bli tolket opp imot meget generelle formuleringer i NRK.5 vedtekter. De vurderinger
Medietilsynet har foretall  er sieedes meget skjønnsmessige. For å illustrere dette poenget vises det til
rapportens drefling av tralikkeenester (side 41). Etter Edda Medias syn kan neppe vedtektenes §12 orn  at
"NRKs samlede eilmennktingkastingsfilbud skal ha som fcvmål å  opptylie  demokratiske, sosiale og
kutIttrelle behov i samfunner  paberopes som en "klar offisielledefinisjorr som gjør det naturlig å konkludere .
med at traftkittjenester på internell tafter inn underalimennkringkastingseppdraget. Likevel er det denne
forrnuleringen I vedtektene det blir henvist til når det konkluderer med at tjenesten ligger innenfor
oppdragets ramMer. Trarikktienester er for ovrig en tyne tieneste vi forster star foran en betydelig
appruSting Og utvidelee gjennom et samarbeid med andre bel. eiter flalvottistelle institusjoner.

For ordens skyld onsker vi presisere at Edda Media Stotter systemet med hsensfinansiering av en IKke .
kommersiell aftmennkringkaster og anser NRKs historiske rolle i medielanaskapet som et avglerenee biarag
tit at vi har et mangfoldig mediebilde I Norge av hoy kvalitet. Vi mener at Iiseristinansienngen ma bevares
også tor fremtiden Samtidig mener vi av hensyn til isensens !egittmitet at NRKs rolle og operative
yttergrenser må bti Idart definerf og avgrenset i forhold lii andre akterer sam også ivaretar tkevarende publie
serv.ce funksioner i andre deler av mediernarkedet enn dem NRK historisk sett  har  oparert



Uklare vedtekter

Generelt sett er det vkropptatning at Medletilsyneti sei lennomgang av de utike henestene legget en
liberat og utvidet.forståefse av NRKs vedtek ler tif grunn tor sine vurderinger. Det er imidlertid ikke Tilsynets
vurderinger vi anser som mest problernatiske denne sammenheng. men det fakturn at vedtektene er så
uklare at Medietileynel pr. eetinisjon blir overlatt til e foreta sà vidt mangez‘,kiønnsrnessiievurdedneer og
avgjørelser.

Medjetdsynet ender flere steder i rapporten opp med konklusjonen at NRKs vedtekterkan hjemle at
konkrete tjenester fatier inn under allmennkringkastingsoppdtaget. Dette betingeda 'kan" skyldes etter vart
syn at vedtektene mangler en nødvendige klatheten knyttel tit hvor grensene for NRKs aktiviteter på nye
plattformer går. Rapporten verken svarer på eller problematiserer om det har vært meningen og tilsJklet fre
lovglvers side at enkeke tjenesterskal være omfattet av allrrennkringkastingsoppdraget. Vår utfordring
rettes derfor mot Kulturdepartementet som har ansvar for å rydde uklarheter av velen og etablereøektare
detinisionehe som ESA etterlyser og forutsetter ma være på plass.

Edda Mediaer av den oppfatning al det skal og må setles klare avgrensnieger i forhold til eye tienester som
fremstår som selvetendige og tosrevet fra det oppdtaget som er gdt knyttellltradio&ljernsynsvirksomhel og
den innholdsproduksjonen som skjer medbasis i slike programtilbud.

Uklarheten om hvaleRK bade kan og skel gjøre pa nye plattlormer har tørt til at NRK har kunnet utvikie
symt  mange og sterke tilbud på nye plaliformer. Det er grunn til å papeke at NRKs samtede virksomhet på
nettet er meget omfattende. Den samtededigitele NRK-aktiviteten representerer etter vårt syn et
konkurransemessig problem og dentled et mediepelitiskdllemrna. Det er ogeå uklart hvor langt NRK kan
utvikle dIsse tjeneste ytterligere, for eksempeli folm av lokale selvstendige tilbud i markeder som dag
hovedsaketia dekkes av avIser og deres netenenester. NRKs vettekter angir al
allmennkringkestingsoppdraget skal omfatte regtonale tilbud ulen at dette begrepet er blilL delinert
nærmere.

Medietilsynets rapport droner hovedsakelig tjenestens innhold, men l begrenset grad deres nedslagsfeil
eller måtgrupper. Dette er også et lorhold som etter vårt syn må ha en klar definisjon, slik at man kan
vurdere hvorvidt de strukturelle konsekvensene av tilbudene er i tråd med de forutsetninger vedlektene
bygger på orn allmennkringkestingens rolle og plass pa nye medeplateormer.

Vi ensker blent annet å påpeke noen formuleringer NRKs vedtekter som vi menerfremstår sem uklare
ferhekl tii å kunne vurdere om an konkret tjeneste taller innentor etter utenfor allmennkringkasteroppdragets
mandat:

• I §13d. tremgar det al "NRK skal være tilstede pa, og utvikle nye nenester pa aJle viktige
medleplanfoneer. Betyr det al det ikke finnes noen rnedieplattform NRK ikke skal være titstede pa?
Og når blir en medieplattforrn "viktig"7

• I § 17 heter det at NRK skal ha et attraktivl innholdstflbud på internett, samtidig som det er
konkrelisert hva tilbudet Idet minste" skal besta av. Det må bety at det kan gjøres mer. Betyr det f
eks at NRK frittkan etablere setvslendige Internettredakeloner i sme norske tokalsamtunn efier -
knyttet hl innholdsmessige nisjer (uavhenglg av malgruppens storrelse3som folge av denne
vedtektshesletnmelsen? Elter representerer dette en "klar detinfsjon" snm Sier at et netetilbud skål
være nasjonal efter regionalt, men ikke lokalt?

Vi registrerer ai vedtekleee inneholder bestemmelser som i prinsippet gIr NRK anlednIng tii å hente inn
reklernektntekter eanettet (§16c) og har mullghel til å kreve brukerbetaling på nett (§17e)

Vi regIstrerer ogsa at det flere steoer i rapportenblir argumentert med at NRK har tjenester med daglio
relevans for store eller mindre måtgrupper, uten at vi finner et direkte grunnlag i vedtektene for el slikt
generell relevanSkriteriurn.



Hva  n RK.  e e?

I Medetilsynets rapport br del  IStei opp en rekke.eksempler pe nye tjenester pa Intemen som NRK på en
eller annen måte står ansvarlig for, men som ikke publiseres under merkenavnet NRK eller bærer av NRK-
kanalenes merkenavn. Det gjelder t eksempelwww,yr,r1Q, www.ul,no. wwwaintafiLno. www.rnuttst:)f.rlo

Edda Media onsker å reise en debatt rund prinsipp om hvorvidt tjenester som ikke er "rene" NRKlenesier
og som ikke bærer merkenavnet NRK bor defineres som en tieneste som ligger utenfor
allmennkringkaatingsappdraget, Etter vert syn kan det fInnes sterke arguntenter som tilsier at slike tjenester
bor defineres ut av NRKs oppdrag.

Det or flere grunner til dette. Dels fordi noen av disse Ijenestene kan sies å være av en slik karakter at de
ikke umiddelbart kart stes å falle inn under allImennkringkastingsopedraget som stand-akme-tilbud Dets
det noen prinsipielle problemstillinger som reiser seg i forbindeise med disse tlenestene. knyttet til hvem
NFIK skal samariseide ined. hvilke former el slikt samarbeid skal ha og hvem som bærer kostnadene ved
sarnarbeidet,

Edda Medla regielrerer et flere av de samarbeidsavtalene NRK har inngån knyttet til sameffieldstienester
under nye merkenavri er inngellmed andre offenttige institusjoner. Avtalene regulerer blant annet
finansleringen av tjenestene, og det ger tram at tde offentlige) samarbeldspartnerne bede betaler lønn og
utffiter for ansatte og direkte kostnadei ved dritten. Pa denne måten blir NRK subsidiert og Ijenestene
delvis finansiert utover lisensen. Dette opptatter vi som problematisk.

Disse torholdene reiser problemstillinget knyttet til NRKs oppdrag. I tillegg oppstar det noen
spersmal knyttet til statens informasjanspolitikk i bred forstand. Etter vert syn ma det være et viklig prinerpp
al all ottendig Intormasjon og alle offentlige data rnå kunne tilbys  1.11 alle medier pa helt like og identiske
vilkår. Dersom dette ikke  skjer vil Staten kunne påvirke konkurransen mellom uhke medier på en uheldig
måte. Speslell uheldig vil en slik konkurransepåvirkning være dersom Staten gir sin egen medievirksomhet
særfordeter og privilegfer som de andre mediene ikke har.

Med delle som bakgrunn mener Edria Media at Kulturdepartementet bor sette i verk tiltak som sikrer at det
ikke skjer kryse-subsidering mellom ulike offentlige institusjoner ogeller at det gis adgang Itt offentlig
intorrnasjori og data tl NRK som eneste medeakter. Pa denne maten kan Kulturdepartementet bidra  til at
alle medieakterer fer like korikurransevilkar i forhold til utnyttelse av oftentlig informasjon og data.

Med vennlig hilsen

For Edda Media AS

arKGunnar I Stig nelo
Adm. Direktør Konserndirekter


