
 

Fra: Jo Håvar Slangsvold [mailto:johs@slangsvold.net]  
Sendt: 26. august 2014 20:42 
Til: Forværelse - Me 

Emne: Høringssvar om hva slags NRK jeg vil ha. 

 
Hei. 
Jeg vil fortsatt ha et lisensbasert NRK, hvor prisen jeg betaler en gang i året, i form av en avgift, gir meg 
så godt innhold som mulig, UTEN reklame. Omtrent sånn som NRK har gjort det de siste 20 årene. Jeg 
ønsker meg en robust allmennkringkaster som oppfyller sin egen rolle gjennom "NRK-plakaten". 
 
Hvorfor NRK? 
Ingen andre aktører jeg kjenner til kan vise til denne bredden og skikkelig innhold. De kommersielle 
aktørene leverer for det meste innholdsløst pjatt, midt på treet underholdning, og den samme flate 
musikkprofilen – for å tekkes flest mulig.  
Eksempler på godt NRK-innhold? Dagsnytt18 (P2), URIX, Migrapolis, Ekko, Verden på Lørdag, 
Korrespondentbrev, Brennpunkt, NRK Super, P13, Sommer i P2 osv. 
Tjenester: Ytring, NRKBeta, YR.no osv. 
 
Hvem (eller hva slags mediehus, kommersielt, stort og utenlandsk) kan erstatte/levere denne type 
bredde og innhold til det norske folk? MTG? 
 
Eller: Truer et dynamisk og bredt NRK overskuddet til aktører som MTG (Viasat) og dets aksjeeiere? Det 
er vel lite her i verden som bekymrer meg mindre enn at kommersiell virksomhet ikke er gode nok.  
Er dette kjernen til Kulturministeren? At NRK leverer for bra innhold? På en måte som gjør at noen ikke 
tjener penger?  
Det kom et illevarslende utsagn fra Kulturministeren hvor denne mente at NRK måtte holde seg unna 
værformidling (yr.no). Hvorfor? Fordi alle bruker det? Eller for at Storm AS og VG/Schibsted (pent.no) 
ikke har nok besøk og dermed går glipp av reklameinntekter? Eller truer nyhetene på nrk.no 
konkurrerende virksomhet som må ta betalt for innlogging på nettavisen fordi reklameinntektene ikke 
strekker til? 
NRK er nødt til å være best - nettopp for å forsvare finansieringsmodellen/kringkasterrollen. Så får heller 
konkurrentene  få på seg hanskene. 
 
Jeg ønsker meg IKKE et NRK som f.eks. er finansiert over skatteseddelen, dersom den til enhver tid 
sittende regjering får anledning til å styre NRK. Allmennkringkasteren må bestå fri. 
 
Mvh 
Jo Håvar Slangsvold 


