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Høring - NRK--plakaten

Det vises til Kulturdepartementets brev 06.06.2014 vedr ovennevnte.

Det fremgår bl.a. av brevet at det ønskes særskilte innspill når det gjelder plakatens form og
innhold. Når det gjelder formen reises det spørsmål om plakaten er egnet til å forankre statens
krav og forventninger til NRK som allmermkringkaster, eller om dette bør forankres på andre
måter. Når det gjelder innholdet er det reist spørsmål om plakaten definerer NRKs mandat og
samfunnsoppdrag eller om det er ønskelig eller behov for en innholdsmessig justering.

Samferdselsdepartementet vil innledningsvis vise til at vårt departements arbeidsoppgaver på
området for elektronisk kommunikasjon dreier seg om tilbud av elektroniske
kommunikasjonsnett og -tjenester. Dette er regulert i ekomloven med tilhørende forskrifter.
Dette området har en grenseflate mot Kulturdepartementets arbeidsområde som bl.a. gjelder
det innholdet som formidles over ulike elektroniske plattformer. Noe av dette innholdet
formidles av NRK i form av TV-, radio-, nett- og mobilsendinger.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt NRK-plakaten er en egnet måte å forankre statens
forventninger og krav til NRK som allmennkringkaster, anser Samferdselsdepartementet at
det fra et regulatorisk ståsted er hensiktsmessig at NRKs plikter og rettigheter er uttømmende
nedfelt i ett dokument. Så lenge plakaten er offentlig og lett tilgjengelig for allmennheten,
ivaretas både et offentlighetsprinsipp og et notoritetsprinsipp. At allmennheten lett kan få
tilgang og skaffe seg kunnskap om NRKs rolle og oppgaver er viktig fordi kanalen er en
bærende kulturinstitusjon i Norge og i tillegg er finansiert i form av årlige lisensinnbetalinger.
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Videre er ikke NRK-plakaten tidsbegrenset, noe som gir økt forutsigbarhet over en viss tid
både for NRK selv og dennes samarbeidspartnere, samt for brukerne av NRKs tjenester.

Når det gjelder detaljeringsnivået i NRK-plakaten står som Kulturdepartementet nevner, visse
hensyn mot hverandre —myndighetenes behov for styring av institusjonen på den ene side og
kringkastingsledelsens behov for en viss frihet mht. rammene for NRKs virksomhet på den
annen side. Som det fremgår av høringsbrevet er det teknologiske grunnlaget for NRKs drift
og oppgaver i stadig og rask endring. Samferdselsdepartementet anser at svært detaljert
styring nedfelt i NRK-plakaten vil kunne bidra til at NRK ikke vil kunne utføre sine oppgaver
på en optimal måte, fordi slike regler vil virke som et hinder for at NRK til enhver tid kan
møte de skiftende behov og nye muligheter som oppstår.

Samferdselsdepartementet har ingen merknader til behovet eller ønsket om en mulig justering
av plakatens innhold, da dette anses først og fremst som et kulturpolitisk spørsmål som faller
utenfor vårt departements regulatoriske arbeidsområde.
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