VEDLEGG:
Mandat for utredning av alternativer for offentlig finansiering av NRK
Bakgrunn
Dagens kringkastingsavgift er knyttet til innehav av en ”fjernsynsmottaker” (som i henhold til
forvaltningspraksis omfatter tekniske innretninger som gjør det mulig å motta kringkastet fjernsyn), jf § 1 i
forskrifter 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere
Den teknologiske utviklingen de senere årene innebærer at allmennkringkasting blir distribuert via ulike
plattformer. Folk kan dermed i økende grad skaffe seg tilgang til og gjøre bruk av innhold produsert av
allmennkringkastere på andre apparat enn det tradisjonelle fjernsynsapparatet, f.eks. via smarttelefoner og
nettbrett. Utstyr som gjør det mulig å strømme fjernsynsinnhold i sanntid vil i økende grad utgjøre et
alternativ eller et supplement til det tradisjonelle fjernsynsapparatet i stua. Strømming er står ennå for en
relativ lav andel av det totale konsumet av fjernsynsinnhold, men er i utbredt bruk særlig blant yngre. Når
husstandene ikke lenger må ha et avgiftspliktig apparat for å konsumere fjernsynsinnhold, foreligger det en
risiko for en ”lekkasje” av lisensbetalere. Det kan innebære at grunnlaget for dagens finansieringsmodell vil
bli utfordret om noen år.
Dagens kringkastingsavgift har så langt klart den teknologiske utviklingen godt. Selv om det har vært mulig
å se tv-innhold uten fjernsynsmottaker i en årrekke, har antallet ”tyvtittere” gått svakt ned de siste 10 årene
og tallet på lisensbetalere øker hvert år. Regjeringen legger til grunn at kringkastingsavgiften videreføres ut
denne stortingsperioden. Det legges videre til grunn at NRK skal være fri for reklame og i hovedsak
finansiert av det offentlige.
Mandat
Utreder skal:
1. Vurdere hvordan den pågående medieutviklingen vil påvirke effektiviteten til dagens ordning med
kringkastingsavgift.
2. Vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene
skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift.
3. Beskrive samtlige modeller mht. praktisk organisering av innkreving, håndtering av foretak,
organisasjoner mv., anslag for administrative kostnader etc. Herunder skal utreder vurdere hvordan
kostnadseffektivitet ved ulike innkrevingsmetoder kan optimaliseres slik at mest mulig målrettes til
formålet samtidig som kostnad for forbrukerne kan reduseres.
4. Utreder skal også vurdere i hvilken grad de ulike modellene ivaretar NRKs behov for redaksjonell
uavhengighet, legitimitet i befolkningen, og finansiell stabilitet over tid.
Utreder skal redegjøre for relevante modeller for finansiering av allmennkringkasting internasjonalt som om
mulig underbygges med empiri fra andre land.

