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Høringssvar fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

om forslag til endringer i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting – 

listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning 
 
NIF viser til utsendt høringsforslag av 24.juni 2011, der Norges idrettsforbund er høringsinstans. 

Departementet ber spesielt om NIFs syn på hvorvidt det er et behov for en norsk liste over viktige 

begivenheter, og på hvorvidt den foreslåtte løsningen vil være hensiktsmessig. NIF erkjenner at det 

i denne saken kan være ulike syn i medlemsorganisasjonen. Derfor svarer også flere særforbund 

separat til Kulturdepartementet i denne saken, i henhold til høringslisten. 

 

Idrett er svært viktig i Norge og for Norge, og det er tradisjonelt svært høye seertall på tv. Tv-idrett 

er med på å gjøre idrett til en kulturell identitetsskaper – noe som gjør mennesker stolte over 

landet sitt og gjør prestasjonene nærmest til sine egne. Det er ”vi” som tar medaljer, det er ”vi” som 

presterer. I nyere tid står OL på Lillehammer i 1994, VM på ski i Granåsen i 1997 og i Oslo i 2011 

som eksempler på nettopp dette. Nasjonen samles om stolte nasjonale idrettsøyeblikk. 

 

Nettopp den store interessen for idrett gjør det spesielt viktig at så mange som mulig får 

muligheten til å se store idrettsarrangementer på tv. Som Norges største frivillige organisasjon er 

Norges idrettsforbund svært opptatt av at flest mulig får oppleve gleden ved idrett – også på 

fjernsyn. Mange barn og unge skaper sin interesse for idrett gjennom forbilder de ser på tv-

skjermen. 

 

For Norges idrettsforbund er det dog grunnleggende at det er idrettsorganisasjonene selv som har 

retten til egne arrangementer, og derfor også har rett til å selge rettighetene til den de selv finner 

formålstjenlig uten at det offentlige legger føringer eller bindinger på disse forhandlingene. 

 

Det er også et prinsipp at det er de enkelte særidretter som eier sin egen idrett og sine egne 

arrangementer. Norges idrettsforbund ønsker av den grunn ikke å kommentere innholdet på den 



 

 
 

foreslåtte listen relatert til de enkeltstående idrettene, legge til eller trekke fra arrangementer fra 

den.  

 

Når det gjelder hvorvidt det er behov for en norsk liste over viktige begivenheter innenfor de 

enkelte særidrettene, vil Norges idrettsforbund henvise til de enkelte særidretters innspill. Dette 

fordi det både vil være forskjellige vurderinger som legges til grunn fra de forskjellige idretter, og 

fordi muligheten for videresalg av rettighetene for arrangement som ”bare” har nasjonal interesse, 

er begrenset, sett opp mot store internasjonale arrangementer som er inkludert på den foreslåtte 

listen allerede. Når det gjelder de olympiske og paralympiske leker og en eventuell listeføring av 

disse, henviser vi til oppsummeringen avslutningsvis i høringssvaret vårt. 

 

Det ligger ikke noe i den foreslåtte endringen som rokker ved de ovennevnte prinsippene. Men det 

kan være en berettiget frykt hos rettighetshaverne – også IOC som eier rettighetene til De 

olympiske leker – at deres idrettsarrangementer vil falle i verdi når kjøperen blir pålagt å selge 

rettighetene videre til kringkastere som tilbyr sendingene vederlagsfritt, og hvis signaler kan 

mottas av en betydelig del av seerne i Norge (og det samme vil gjelde for andre land).  

 

Det er derfor imperativt at den foreslåtte løsningen ivaretar ikke bare rettighetshaveren, men også 

sikrer at den som kjøper rettighetene til arrangementet, ikke blir økonomisk skadelidende ved 

pålegget om videresalg. Departementet fremholder selv at formålet med reguleringen ikke er å 

redusere prisene på rettighetene, men innrømmer at: ”Det kan imidlertid ikke utelukkes at 

reguleringen vil kunne ha en viss innvirkning på prisene i markedet, fordi ikke-kvalifiserte 

kringkastere vil vite at det er en mulighet for at andre kringkastere vil kjøpe seg inn i 

rettighetene”. Ved en eventuell innføring av en liste over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig 

betydning, bes Regjeringen om å se nærmere på forholdene relatert til prisjustering. 

 

Dersom de internasjonale uavklarte juridiske utfordringene blir avklart og departementets endelige 

innstilling blir å listeføre enkelte store idrettsarrangementer, er Norges idrettsforbund fornøyd 

med at det er markedspris som skal være retningsgivende for videresalg av rettighetene.  Vi tillater 

oss imidlertid å uttrykke en viss skepsis til denne muligheten, i og med at det sannsynligvis nettopp 

var det faktum at markedsprisen var for høy som gjorde at de vederlagsfrie og nasjonalt dekkende 

kringkasterne ikke nådde opp i første instans. 

 

 Norges idrettsforbund er fornøyd med at forslaget til endringer i forskriften ikke rokker ved det 

prinsipielle utgangspunktet at det er idretten selv som eier sine arrangementer og selv 

bestemmer hvem de skal selge sine rettigheter til, men er, som departementet, bekymret over 

eventuelle økonomiske konsekvenser for idrettsorganisasjonen av denne ordningen. 

 

 Idrettsforbundet ønsker at flest mulig skal få ta del i store idrettsarrangementer på tv, og håper 

at departementet bedre enn i det foreslåtte forslaget, kan sikre at kringkastere som kjøper 

rettighetene – og derved idrettsorganisasjonen som selger dem – ikke blir økonomisk 

skadelidende ved et eventuelt videresalg til andre, riksdekkende og vederlagsfrie kringkastere. 



 

 
 

 

 Norges idrettsforbund, som også er den nasjonale olympiske og paralympiske komité i Norge, 

er tilfreds med at De olympiske leker både for vinter og sommer står på en fremtidig liste, 

dersom Stortinget vedtar dette. Likeså bør dette gjelde for De paralympiske leker også både 

sommer og vinter.  

 

 Norges idrettsforbund henviser til innspillene fra de nasjonale særforbundene som er 

høringsinstanser relatert til hvilke arrangementer på særidrettsnivå som eventuelt kan 

listeføres. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Børre Rognlien        Inge Andersen 

idrettspresident        generalsekretær 

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Separate høringsuttalelse fra Norges Friidrettsforbund, Norges Skøyteforbund og Norges 
Skiskytterforbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


