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Høringsuttalelse - Forslag til ny, helhetlig språklov 

1. Innledning 
Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 23. august 2019, med hørings 
frist 15. november 2019. Høringsbrevet ble opprinnelig feilsendt til NRK Kulturnytt og 
vi har derfor fått utsatt fristen til 29. d.s. etter kontakt med departementet v/Sigfrid 
Tvitekkja. Høringssvaret er følgelig sendt innenfor fristen. 

Innledningsvis vil vi fremheve at et sentralt element i NRKs allmennkringkaster 
oppdrag er å styrke det norske og de samiske språkene. Denne del av oppdraget er 
bl.a. spesifisert i vedtektene §19 der det fremgår at NRKs tilbud i hovedsak skal ha 
norskspråklig innhold, og at minst 25 pst. av innholdet skal være på nynorsk. NRK er 
følgelig bevisst hvilken rolle og språkkulturell oppgave vi som allmennkringkaster har 
med å styrke de norske språkformer. 

I vår vurdering av forslaget til ny språklov er vi likevel kommet til at det er riktig å gå 
imot forslaget om at NRK skal omfattes av den nye språklova. Begrunnelsen er både 
av prinsipiell karakter og av administrativ/praktisk art. Vi vil nedenfor utdype 
argumentene og vurderingen. 

2. Forslaget innebærer at NRK blir omfattet av språklova 
Virkeområdet for gjeldende mållov er fastsett individuelt for hvert enkelt statlig eid 
selskap og NRK er i dag ikke omfattet av loven. Forslaget til ny lov vil endre dette 
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dersom virkeområdet for offentleglova skal være avgjørende for virkeområdet for den 
nye språklova. NRK vil i så fall bli omfattet av den nye loven. I høringsnotatet uttales 
at lovendringen bare har ubetydelige økonomiske eller administrative konsekvenser. 
For NRKs del mener vi endringen vil være betydelig både prinsipielt og administrativt. 

3. Lovens virkeområde må, som i dag, avgjøres for hvert enkelt selskap 
NRK er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Spekter har i sitt høringssvar vist 
til at mange statsselskaper ble omdannet fra forvaltningsorganisasjoner til aksje 
selskaper nettopp for at de ikke skulle være omfattet av det offentlige regelverket, og 
at de skulle ha samme rammevilkår som konkurrerende bedrifter i samme bransje. 
Spekter skriver at dette har hatt en positiv virkning for tjenestetilbudet, ressursbruken 
og effektiviteten i statlig eide selskaper. Spekter uttrykker bekymring for at en endring 
vil reversere disse fordelene. 

Spekter ber derfor i sitt høringssvar om at gjeldende ordning videreføres slik at 
språklovas anvendelse fortsatt skal avgjøres individuelt for hvert enkelt statlig 
selskap. Dersom man ved en slik individuell vurdering kommer til at kravene helt eller 
delvis bør stilles overfor et slikt selskap, bør det videre vurderes om kravene bør 
nedfelles i særlovgivning eller i selskapets vedtekter. 

NRK viser til Spekters argumentasjon og støtter anbefalingen om at gjeldende 
ordning bør videreføres. 

4. NRKs uavhengighet - NRK må ikke oppfattes som en del av statens 
virksomhet 

For at mediene skal kunne fylle sin demokratiske samfunnsrolle er det en 
forutsetning, at de er - og blir oppfattet som - uavhengige av staten og offentlige 
myndigheter. Dette er særskilt viktig blant annet fordi en av medienes viktigste 
oppgaver er å være en «offentlig vaktbikkje» overfor maktfaktorer i samfunnet - 
herunder staten. 

NRK var frem til 1988 en forvaltningsbedrift eid av staten og ble av mange også 
oppfattet som et organ for staten. Slik er det heldigvis ikke lenger. NRK ble, som 
kjent, først skilt ut som stiftelse og deretter omdannet til aksjeselskap. En av 
hovedbegrunnelsene for denne fristillingen fra staten var hensynet til NRKs 
uavhengighet. Denne fristillingen har i seg selv vært grunnleggende, men det er 
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fortsatt viktig å sikre at andre og nye reguleringer ikke bidrar til å svekke NRKs 
uavhengighet reelt eller slik NRK oppfattes utad. Det bør derfor utvises stor 
varsomhet med å underlegge NRK lover og regler beregnet på staten og 
offentlige virksomheter. Vi har ingen grunn til å tro at departementets hensikt er 
å begrense NRKs uavhengighet eller skape tvil om den, men det er en 
nærliggende fare for at NRK oppfattes som myndighetenes forlengede arm om 
selskapet i alminnelighet blir regulert av særlovgivning rettet mot staten og 
annen offentlig virksomhet. 

I denne sammenheng er det grunn til å vise til at NRK bare i andre halvdel av 
2019 er foreslått omfattet av flere slike nye lovregler. Dette gjelder forslag til 
gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT, der 
departementet foreslår regler som omfatter NRK på lik linje med offentlige 
organer. Videre gjelder det forslag til ny arkivlov. I tillegg er NRK også nylig blitt 
omfattet av sikkerhetsloven. 

5. NRK-unntaket i offentleglova. Skillet mellom dokumenter knyttet til 
NRKs redaksjons- og programvirksomhet og andre dokumenter 

I høringsnotatet står det (s. 28) at «Departementet meiner at offentlegforskrifta 
§§ 1 og 2 skal kunne leggast til grunn når det skal avgjerast om eit sjølvstendig 
rettsubjekt er omfatta av språk/ova kapittel 2.» I offentlegforskrifta § 1 tredje ledd 
bokstav j) fremgår at offentleglova ikke gjelder for «dokument hos NRK AS som er 
knytte til redaksjons- og programverksemda i selskapet» (heretter benevnt: NRK 
unntaket). Vi tolker departementet slik at språklova kun er ment å gjelde for den 
delen av NRK som ikke omfatter NRKs redaksjons- og programvirksomhet. 
Slik forslaget er utformet, kan imidlertid lovteksten leses som om hele NRKs 
virksomhet skal omfattes av loven. Vi viser her til forslagets§ 3, jfr.§ 2 j) der det 
står at kapittel 2 skal gjelde for «statsorgan», hvilket er definert som «sjølvstendig 
rettssubjekt som har en slik tilknytning til staten at dei er omfattet av offentleglova § 
2 første ledd». 

NRK antar at dette er en utilsiktet glipp, og at det kun er aktuelt å la den delen 
som ikke er NRKs redaksjonelle virksomhet være omfattet av språklova. 

Selv om språklova ikke er ment å gjelde for NRKs redaksjons- og program 
virksomhet, antar vi det vil kreve betydelige ressurser for NRK å oppfylle et slikt 
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lovkrav. For det første fordi store deler av vår virksomhet ikke omfattes av NRK 
unntaket. Eksempelvis gjelder det de som arbeider med ledelse, HR, økonomi, 
innkjøp, teknologi, osv. I forarbeidene til offentlegforskrifta står det blant annet 
følgende om NRK-unntaket: 

«Etter denne føresegna vil ikkje lova gjelde for dokument hos NRK AS som er 
konkret knytte til den redaksjonelle verksemda eller programverksemda. Dette 
vil femne om alle dokument som blir utarbeidde og motteke som ledd i den 
laupande redaksjons- og programverksemda, medrekna dokument som 
omhandlar maglege nye program og engasjering av skodespelarar osv. i 
samband med dette. Dokument som inneheld meir overordna prinsipp eller 
retningsliner for redaksjons- og programverksemda vil på den andre side vere 
omfatta av lova. Det same gjeld alle dokument hos NRK AS som ikkje kan 
seiast å gjelde den laupande program og redaksjonsverksemda, t.d. dokument 
som gjeld innkjøp av anna enn redaksjonelt materiale og program, 
personforvaltning, verksemda si internforvaltning elles og 
kringkastingsavgifta." 

Videre er det slik at avgrensningen av NRK-unntaket ikke gjør det mulig 
kategorisk å si at noen deler av NRKs organisasjon (divisjoner, avdelinger eller 
visse yrkesgrupper) vil være unntatt språklova. Redaksjonelt ansatte vil også 
være i befatning med dokumenter som faller utenfor NRK-unntaket, og dermed 
innenfor loven. For å avgjøre om en henvendelse skal besvares på bokmål eller 
nynorsk må en først ta stilling til om henvendelsen er omfattet av NRK-unntaket 
i forskriften til offentleglova. Alle NRKs ansatte, både de som jobber redaksjonelt 
og de som jobber med andre oppgaver vil følgelig i sitt daglige arbeid måtte 
skille mellom journalistiske og andre henvendelser når de skal ta stilling til 
hvilken målform besvarelsen skal skrives på. 

Ett eksempel for å illustrere dette er at en kommentar eller meningsytring fra 
publikum som etter sin art ikke vil kunne føre til endringer i programinnholdet, 
normalt vil falle utenfor NRK-unntaket. En slik henvendelse skal i så fall besvares 
i den målform den er mottatt. På den annen side vil dialog, klager eller innspill 
fra berørte, medvirkende eller rettighetshavere som etter sin art kan ha 
betydning for det redaksjonelle innholdet være omfattet av NRK-unntaket og 
følgelig unntatt kravene i språklova. Her kan den enkelte svare i den målform 
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vedkommende vil. Dette skille er utviklet blant annet gjennom en tolkning av 
forvaltningspraksis i innsynssaker. Det er tidvis krevende å avgjøre om en 
innkommende henvendelse faller innenfor eller utenfor NRK-unntaket og 
vurderingene er ofte skjønnspregede. 

Departementet har ikke berørt dette temaet i høringsnotatet og vi er usikre på 
om problemstillingen har vært kjent. 

6. Oppsummering. Forslaget har stor betydning for NRK 

NRK er, som fremhevet, svært bevisst hvilken rolle og hvilket oppdrag vi har med 
å styrke norsk språk. Det er et oppdrag vi tar på største alvor. Vi er imidlertid 
kritisk til å bli underlagt allmenn lovgivning rettet mot staten og annen offentlig 
virksomhet. Samtidig er vi i vår løpende dialog med publikum også utenfor 
allmennkringkastingsoppdraget bevisst hvordan vi kommuniserer med publikum 
og andre som henvender seg til NRK. 

Departementet legger til grunn at lovforslaget ikke har noen administrative eller 
økonomiske konsekvenser med unntak av noen mindre forhold i en overgangs 
periode. For NRKs del er dette ikke riktig. Dersom virkeområde for offentleglova 
skal definere språklovas virkeområde vil NRK omfattes av språklova og en slik 
endring vil ha stor administrativ, økonomisk og prinsipiell betydning for NRK. Vi 
ber derfor om at Kulturdepartementet ikke går videre med forslaget slik det nå 
foreligger. 

7. NRKs forslag 

Prinsipalt støtter NRK Spekters høringsuttalelse om at det ikke gjøres endringer i 
språklovas virkeområde. NRK mener dagens ordning må videreføres, og at det 
må foretas en individuell vurdering av hvert enkelt statlig selskap for å avgjøre 
om kravene i språklova helt eller delvis skal innføres. 

Subsidiært, dersom departementet fastholder at offentleglova skal definere 
virkeområde for språklova, ber vi om NRK unntas fra loven. Vi viser til at det i 
forslaget til forskrift§ 3 femte ledd er gitt hjemmel for å unnta virksomheter. 

Begge tilfeller innebærer med andre ord at NRK ikke blir omfattet av loven. 

~ Postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo 

Gt Bjørnstjerne Bjørnsons plass I, 0340 Oslo 
T +47 
() +47 

E] No 976 390 512 MVA 

~ nrk.no 5 



Dersom dette ikke blir resultatet, må de prinsipielle, økonomiske og 
administrative konsekvensene for NRK under enhver omstendighet utredes før 
det tas en beslutning. Herunder må det utredes hva forslaget innebærer for 
Kringkastingsrådet og Innsamlingsrådet. 

Med vennlig hilsen 

Fr0'R 
Olav A. Nyhus 
Juridisk direktør 
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