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Digitalt vedlegg 4  

Oslo, 25.08.22, oppdatert 05.09.22  

Digitalt rettebrev  

Ytringsfrihetskommisjonens sekretariat ble i etterkant av overlevering gjort 

oppmerksom på enkelte navn mangler i oversikten over innspill, samt to upresise 

referanser i redegjørelsen. Disse redegjøres for her.  

 

Manglende navn i vedlegg 3  

Navnene på deltakerne i kommisjonens innspillsmøte for mediebransjen mangler i 

vedlegg 3 med oversikt over innspill. Deltakerne var:  

Norsk Presseforbund (NP) ved generalsekretær Elin Floberghagen  

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ved administrerende direktør Randi Øgrey  

Norsk Redaktørforening (NR) ved generalsekretær Arne Jensen  

Norsk Journalistlag (NJ) ved leder Dag Idar Tryggestad og advokat Ina Lindahl Nyrud  

Landslaget for Lokalaviser (LLA) ved pressepolitisk rådgiver Rune Hetland  

Fagpressen ved administrerende direktør Per Brikt Olsen  

TV 2 ved sjefredaktør Olav T. Sandnes  

Klar Tale ved redaktør Gøril Huse og journalist Arnfinn Storsveen  

NTB ved nyhetsredaktør Sarah Sørheim  

NRK ved juridisk direktør Olav Nyhus og etikkredaktør Per Arne Kalbakk  

Resett ved redaktør Helge Lurås  

Medietilsynet ved direktør Mari Velsand og seniorrådgiver Audun Aagre  

Mediekompasset ved prosjektleder Veslemøy Rysstad  

Sven Egil Omdal, journalist og leder for Kildeutvalget som leverte sin rapport 2019  

 

Ang referanse til undersøkelse  

I punkt 5.4.2 i utredningen om befolkningsundersøkelser av erfaringer med 

ytringsfrihet, er det en upresis gjengivelse av en studie fra Institutt for 

samfunnsforskning (ISF). I utredningen står det at begrepet hatefulle ytringer ikke ble 

presisert i en undersøkelse fra ISF i 2019. Undersøkelsen er referert i fotnote 22. 

Begrepet ble presisert i denne undersøkelsen, med samme definisjon som ble brukt i 

en undersøkelse fra 2016, som refereres til i fotnote 21. Definisjonen respondentene 

fikk i spørreunderøkelsen, var: «Med ‘hatefulle’ menes ytringer som er 

nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende.» Det ble også 

kontrollert for vernede grunnlag i undersøkelsen. 
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Ang teaterstykket Arv og miljø 

I boks 14.1 i kapittel 14 om ytringsfrihet i kunsten står det at Den nationale scene i 

Bergen i 2019 ble saksøkt med krav om erstatning for påstått krenkelse av 

privatlivets fred gjennom dramatiseringen av romanen Arv og miljø av Vigdis Hjorth. 

Det riktige er at teatret i 2019 fikk et varsel om søksmål med krav om erstatning. I sitt 

tilsvar avviste teatret kravet, og søksmålet ble ikke fulgt opp. 


