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Oppdraget og NRK plakaten

«NRK skal oppfylle demokratiske, sosiale og 
kulturelle behov i samfunnet»



«NRK har fortsatt
for lite nynorsk på 
nett, men oppfyller 
alle dei andre 
krava»*

*Medietilsynet juni 2020



NRK ER EN PUBLISIST OG 
INNHOLDSPRODUSENT I 
VERDENSKLASSE

Vi kjenner folk i Norge best

Vi speiler befolkningen i innhold og organisasjon

Vi lærer, samarbeider og utforsker nye ideer

Vi styrker samspillet mellom innhold, teknologi og produktutvikling

Vi øker andelen ressurser til publisering og innhold

NRK SAMLER OG 
ENGASJERER ALLE SOM 
BOR I NORGE

NRK tilbyr innhold som folk finner, velger og elsker

NRK er tett på publikum og er til for alle

NRK er den beste formidleren av norsk og samisk virkelighet

NRK skaper åpne møteplasser, ny forståelse og opplevelser som setter spor

NRK STYRKER OG 
UTVIKLER 
DEMOKRATIET

NRK bidrar til at folk forstår samfunnet, hverandre og seg selv bedre

NRK bidrar til et inkluderende og nysgjerrig Norge

NRK styrker norsk og samisk mediemangfold
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4 av 5 skal daglig bruke et NRK-tilbud



Daglig dekning NRKs mediehus totalt i publikumssegmentene

Kilde: Kantar Forbruker & Media
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Alle 12år+ Tenåringer
(12-18 år)

Unge i
etablering
(19-29 år)

Voksne (30-
49 år)

Godt voksne
(50-66 år)

Pensjonister
(67+)

Voksne lav
utdanning

Voksne høy
utdanning

Voksne ikke
storby

Voksne
storby

Voksne uten
barn u 13

Voksne med
barn u 13

Innvandrere
12år+
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NRK Totalt NRK digitalt
totalt

NRK
kringkastet

totalt

NRKs
Tvkanaler

NRKs
radiokanaler

NRK.no totalt
(eks Yr)

NRK via
sosiale
medier

NRK.no på
mobil

NRK TV NRK tekstTV podkaster fra
NRK

NRK Radio

jan-juni 19 jan-juni 20

Vekst på nesten alle plattformer/medier/tjenester og NRK når  flere via 
internett enn kringkastet

Kilde: Kantar Forbruker & Media







Vi har evnet å vri ressursene til det som treffer publikum direkte 



NRK 2020
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1. Har NRK etablert effektive 
rutiner for effektivisering av 
virksomheten? 

2. Hvordan har NRK arbeidet med 
effektivisering de siste fem 
årene, herunder om det er 
særlige virksomhetsområder 
med potensial for ytterligere 
effektivisering?



JA!
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Men det alltid behov for å jobbe med 
forbedringer….



For å øke andelen ressurser til 
publisering og innhold

a. Levere god styringsinformasjon

Initiere, forankre og gjennomføre 
strategiske og operative 

forbedringsprosjekter sammen med 
«linjen»

b. Initiere og bistå/gjennomføre 
forbedringsprosjekter

Sikre helhetlig prioritering rundt NRKs 
5 – 10 viktigste strategiske prosjekter

c. Tilrettelegg for- og følge opp den 
strategiske prosjektporteføljen

«GJØRE TINGENE RIKTIG» «GJØRE DE RIKTIGE 
TINGENE»

«Forutsetning» for 
prioriteringer

Vi har en egen enhet som har ansvar for å støtte linjen i 
forbedringsarbeid





Nytt hovedkontor skal gi grunnlag for ytterligere effektiv drift…..
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