
1.  NRK skal understøtte og styrke 
demokratiet

a. NRKs samlede allmennkringkastings-
tilbud skal ha som formål å oppfylle 
demokratiske, sosiale og kulturelle behov 
i samfunnet. 

b. NRK skal bidra til å fremme den offentlige 
samtalen og medvirke til at hele befolk-
ningen får tilstrekkelig informasjon til å 
kunne være aktivt med i demokratiske 
prosesser. 

c. NRK har som oppgave å avdekke kritikk-
verdige forhold og bidra til å beskytte  
enkeltmennesker og grupper mot over-
grep eller forsømmelser fra offentlige 
myndigheter og institusjoner, private 
foretak eller andre. 

d. NRK skal være redaksjonelt uavhengig. 
NRK skal verne om sin integritet og 
troverdighet for å kunne opptre fritt og 
uavhengig i forhold til personer eller 
grupper som av politiske, ideologiske, 
økonomiske eller andre grunner vil øve 
innflytelse på det redaksjonelle innholdet. 
Virksomheten skal preges av høy etisk 
standard og over tid være balansert. Sak-
lighet, analytisk tilnærming og nøytralitet 
skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i 
Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten 
og Tekstreklameplakaten. 

2.  NRK skal være allment tilgjengelig

a. NRKs tre hovedkanaler for hhv. radio og 
fjernsyn skal være tilgjengelige for hele 
befolkningen. NRK skal søke en bredest 
mulig distribusjon av sitt øvrige program-
tilbud. 

b. Det skal som utgangspunkt ikke kreves 
betaling for NRKs allmennkringkastings-
tilbud. NRKs tre hovedkanaler for hhv. 
radio og fjernsyn skal være gratis til- 

gjengelige for alle lisensbetalere på minst 
én distribusjonsplattform. 

c. Ved utformingen av NRKs tilbud må det 
tas hensyn til funksjonshemmede, bl.a. 
gjennom teksting av fjernsynsprogram-
mer. 

d. Selskapet skal være til stede på, og utvikle 
nye tjenester på alle viktige medieplatt-
former for å nå bredest mulig ut med sitt 
samlede programtilbud.

e. NRK bør så langt som mulig benytte åpne 
standarder, så fremt ikke økonomiske 
eller kvalitative hensyn taler imot dette.

3.  NRK skal styrke norsk språk, identitet 
og kultur

a. NRK skal reflektere det geografiske 
mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt 
tilbud og lokal tilstedeværelse.

b. NRK skal bidra til å styrke norsk og 
samisk språk, identitet og kultur. En stor 
andel av tilbudet skal ha norsk forankring 
og speile norske virkeligheter. NRK skal 
ha et tilbud for minoriteter. 

c. NRK skal formidle kunnskap om, og 
speile mangfoldet i det norske samfunnet. 
NRK skal skape arenaer for debatt og  
informasjon om Norge som et fler- 
kulturelt samfunn.

d. NRKs tilbud skal i hovedsak bestå av 
norskspråklig innhold. Begge de offisielle 
målformene skal benyttes. Minst 25 pst. 
av innholdet skal være på nynorsk. 

e. NRK plikter å formidle innhold som enten 
er produsert i, eller som tar det innholds-
messige utgangspunkt i, distriktene. 

f. NRK skal formidle norsk kultur og en 
bred variasjon av norske kunstuttrykk 
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fra mange ulike kunstnere, uavhengige 
miljøer og offentlige kulturinstitusjoner.

g. NRK skal formidle og produsere norsk 
musikk og drama. NRK skal formidle 
norsk film og stimulere det norske film-
miljøet. Minst 35 pst. av musikken som 
spilles skal være norsk. NRK skal holde et 
fast orkester.

h. NRK skal formidle kulturarven i Norge. 
Arkivene til NRK er en del av denne. 
Selskapet skal arbeide for å digitalisere og 
tilgjengeliggjøre disse arkivene for  
befolkningen. Arkivtilbudet skal i hoved-
sak være gratis tilgjengelig.

i. NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv 
og mangfoldet av livssyn og religioner i 
det norske samfunnet.

 

4.  NRK skal etterstrebe høy kvalitet, 
mangfold og nyskaping

a. NRK skal tilby tjenester som kan være 
kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og 
kunnskap gjennom programmer av høy 
kvalitet. 

b. NRK skal være nyskapende og bidra til 
kvalitetsutvikling.

c. NRK skal kunne formidle samme type 
tilbud som også tilbys av kommersielle 
aktører, men bør etterstrebe å tilføye sitt 
tilbud et element av økt samfunnsverdi i 
forhold til det kommersielle tilbudet.

d. NRKs tilbud skal ha tematisk og sjanger-
messig bredde. 

e. NRK skal tilby nyheter, aktualiteter og 
kulturstoff for både smale og brede  
grupper. Tilbudet skal gjenspeile det 
mangfoldet som finnes i befolkningen. 
Blant annet skal NRKs samlede tilbud  
appellere til alle aldersgrupper.

f. NRK skal bidra til økt kunnskap om inter-
nasjonale forhold.

g. NRK skal formidle innhold fra Norden og 
bidra til kunnskap om nordiske samfunns-
forhold, kultur og språk.

h. NRK skal bidra til utdanning og læring.

i. NRK skal fremme barns rett til ytrings-
frihet og informasjon, og skjerme barn 
mot skadelige former for innhold.

5.  NRKs allmennkringkastingstilbud 
skal være ikke-kommersielt 

a. NRKs redaksjonelle avgjørelser skal ikke 
være styrt av kommersielle hensyn. 

b. NRKs allmennkringkastingstilbud på 
radio, fjernsyn og tekst-tv skal være  
reklamefritt og skal ikke inneholde  
spesielle salgsfremmende henvisninger 
til konsernets kommersielle tjenester og 
produkter. 

c. NRK kan ha reklame på Internett, med 
unntak for nettsider som har barn som 
målgruppe. NRK skal tilstrebe et tydeligst 
mulig skille mellom allmennkringkasting-
stilbudet og kommersielle tjenester tilbudt 
på Internett. Nedlastingstjenester som 
tilbys innenfor allmennkringkastingstil-
budet skal ikke inneholde reklameinnslag. 

d. Lisensmidler og andre offentlige inntek-
ter skal ikke subsidiere kommersielle 
aktiviteter. Det skal være et klart regn-
skapsmessig og driftsmessig skille mel-
lom NRKs kommersielle aktiviteter og 
allmennkringkastingsvirksomheten. 

e. NRKs allmennkringkastingstilbud, både i 
tradisjonell programvirksomhet og i form 
av nye medietjenester, skal hovedsakelig 
finansieres ved kringkastingsavgift. 

f. NRK skal kunne videreutvikle kommer-
sielle tjenester som genererer overskudd 
som bidrar til å finansiere allmennkring-
kastingstjenester. Den forretningsmessige 
virksomheten skal være forenelig med de 
krav til kvalitet og integritet som gjelder 
for NRK. 


