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Listeføring av viktige arrangementer svar på ny høring

Der meddelte vi bl.a at vi oppfattet at endringen av forskriftene hadde til hensikt
å sikre at overføringer av vesentlig samfunnsmessig betydning skulle være gratis
tilgjengelig for flest mulig mennesker i Norge, og at disse begivenhetene ikke
nødvendigvis skulle sendes på NRKs kanaler.

NRK vurderer store idretts-, kultur og underholdningsarrangementer som godt
allmennkringkasterinnhold. Prisutviklingen på rettigheter tilsier imidlertid at det
blir stadig vanskeligere for oss å erverve disse i kamp med betalingskanalene.
Arrangører og agentselskaper har store forventninger til stadig økende verdi på
rettighetene de tilbyr.
For NRK betyr det at kjøp av rettigheter må veies opp mot andre oppdrag vi har,
både i forhold til våre vedtekter og et bredt og best mulig totaltilbud til
publikum, ut fra redaksjonelle valg.

Utfordringen er å finne gode modeller for prising som fungerer i forhold til
intensjonene med listeføring.

Slik vi ser det er det et tankekors at store arrangementer på norsk jord, hvor det
offentlige går inn med vesentlige investeringer i eksempelvis nasjonalanlegg og
/ eller arrangementstøtte, ikke skal være gratis tilgjengelig på tv for publikum.
Det vil eksempelvis være lite tilfredsstillende for skattebetalerne at øvelser som
"Kollen-hopprennet" kun sendes på betal-tv-kanaler i årene etter at VM-
anlegget står ferdig.



Vi er i utgangspunktet positive til en listeforing av viktige arrangementer.
NRK kommer også i fremtiden aktivt å arbeide for å ha de store arrangementene
i NRKs tilbud til publikum og imøteser videre dialog med både departementet
og organisasjonene.
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