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Høringssvar - NRK-plakaten   
 
Viser til tidligere korrespondanse hvor det ble innvilget utsatt frist, 24.02.2022, for å sende inn 
høringssvar, slik at saken kunne behandles av Nordland fylkesting. 
 
Nordland fylkesting (FT-sak 025/2022) har gjort følgende vedtak: 
 

1. NRKs ansvar for dekning av geografiske journalistiske blindsoner som per nå ikke har 
jevnlig dekning av andre medier bør tydeliggjøres ytterligere i utfyllende bestemmelser eller 
i overordnede strategier i NRK.  

2. Nordland fylkesting mener de fire levende samiske språkene, nordsamisk, lulesamisk, 
pitesamisk og sørsamisk bør behandles som egne språk, ved navns nevnelse, i NRK-
plakaten, for å bidra til at alle disse språkene, kulturene og identitetene kan fortsette å være 
levedyktige, og slik at disse forskjellige samiske kulturene får et tilfredsstillende tilbud 
gjennom NRKs plattformer både i generell programproduksjon og i produksjon spesielt 
rettet mot barn og unge. 

3. Hvilken rolle og ansvar NRK skal ha i de fylkene og landsdelene der de er enerådende på 
regionalt nivå, må defineres bedre, enten i plakaten, i de utfyllende bestemmelsene eller i 
andre overordnede strategier. Blant annet bør NRK få et tydeligere ansvar for å dekke det 
regionale forvaltningsnivået. 

4. Nordland fylkesting mener NRK gjennom NRK-plakaten bør tillegges en spesiell rolle med 
mål om å involvere og inkludere de menneskene i samfunnet som enten allerede står i 
utenforskap, eller som står i fare for å havne i utenforskap. 

5. Det bør bli tydeliggjort for NRKs medarbeidere gjennom NRK-plakaten eller dennes 
utfyllende bestemmelser at det må gis rom til kunstnere med ulike funksjonsnivåer i 
formidlingen av norsk kunst og kultur. 

6. Det bør komme en tilføyelse i §32, siste setning: «NRK skal skape arenaer for debatt og 
informasjon om Norge som et flerkulturelt og flerfunksjonelt samfunn.»  
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7. Nordland fylkesting mener at det må følge med nok ressurser til distriktskontorene slik at 
punktene som er nevnt i forbindelse med NRK-plakaten kan gjennomføres. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Svein Øien Eggesvik 
fylkesrådets nestleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 


