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Finansdepartementet viser til brev fra Kulturdepartementet av 23. august 2010 om
høring av Medietilsynets rapport  Gjennomgang av NRKs eksisterende tjenesterpå nye
medieplatUOrmer.

Som det framgår av rapporten har Kulturdepartementets formål med gjennomgangen
vært å sikre at NRKs nye medietjenester faller inn under allmennkringkasteroppdraget,
slik dette fremgår av NRK-plakaten og selskapsvedtektene. Vi merker oss at
Medietilsynet finner at de fleste av NRKs tjenester på nye medieplattformer kan inngå i
allmennkringkasteroppdraget, og således finansieres med lisensmidler.

Vi merker oss imidlertid at flere høringsinstanser har gitt uttrykk for at NRKs vedtekter
er uklare, at dette i praksis medfører at det er vide grenser for hvilke medietjenester
NRK kan involvere seg i, og at dette kan innebære uheldige konsekvenser for øvrige
deler av mediebransjen. Dette synet framkommer blant annet i høringsuttalelser fra
TV 2 Gruppen AS, Edda Media AS og Mediebedriftenes Landsforening.

Vi viser også til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsuttalelse,
der det blant annet pekes på mulige konkurransemessige problemer knyttet til å
inkludere tjenester med utgangspunkt i ny teknologi og nye plattformer i
allmennkringkastingsoppdraget. Vi er enige med Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet i at det er viktig at NRK, som en stor og viktig aktør i et
konvergerende marked, ikke implisitt favoriseres på bekostning av andre aktører.
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Finansdepartementet legger til grunn at Kulturdepartementet i lys av ovennevnte blant
annet vil vurdere om det er hensiktsmessig å revidere NRKs vedtekter. Vi ber også om
at Finansdepartementet holdes orientert om Kulturdepartementets videre oppfølging av
Medietilsynets rapport.
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