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Høring - NRK-plakaten 

Vi viser til departementets brev og høringsnotat av 6. juni 2014 og vår høringsuttalelse i 
brev av 26. august 2014. Etter at denne høringsuttalelsen ble sendt har vi sett at vi har 
utelatt et vesentlig moment, og vi tillater oss derfor å avgi denne tilleggsuttalelsen 
knyttet til NRK-plakatens innhold. 

NRKs tilbud til barn er omhandlet i den någjeldende NRK-plakatens (og vedtektenes) § 15, 
pkt. j, hvor det bl.a. går fram at NRK skal ha daglige norskspråklige programmer for barn 
under 12 år, jevnlige norskspråklige programmer for unge, og jevnlige programmer for 
barn og unge på samisk. 

Vi legger til grunn at NRK ivaretar disse konkrete forpliktelsene, men vi registrerer at 
musikk for barn derimot er en sjeldenhet i hovedkanalene i radio. Alle kanalene opererer 
med spillelister, og der forekommer spesifikk barnemusikk så å si aldri. 

Barn er opptatt av musikk. Antagelig er musikk det kulturuttrykket som engasjerer barn 
aller mest, og det produseres mye musikk for barn i Norge. Likevel blir altså denne 
musikken, og særlig den nye musikken for barn lite spilt av NRK. Årsakene til dette er 
trolig mange og sammensatte, men mye må trolig bero på manglende bevissthet om både 
behovet og mulighetene. Denne bevisstheten kan økes dersom kringkasting av musikk for 
barn konkret nevnes som en del av allmennkringkastingsoppdraget. 

Dersom norsk musikk for barn blir oftere spilt i NRKs radioprogrammer vil det også føre til 
at det blir skrevet og spilt inn mer slik musikk. 

Vi vil anbefale at NRK-plakaten suppleres med at NRK jevnlig skal formidle musikk for barn 
og at dette fortrinnsvis skal være norsk musikk. 
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