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FORUTSETNINGENE FOR eSCIENZAs ANALYSEOPPDRAG
Vi viser til Deres henvendelser per e-post av 22. oktober 2002. P4 uttrykker her
bekymring for Terje Volds tilknytning til oppdraget eScienza utfører for departementet i
forbindelse med utlysningen av konsesjonen for riksdekkende reklamefinansiert radio.
Som angitt i vårt brev av 26. september 2002 har Kultur- og kirkedepartementet inngått
avtale med eScienza AS om analyse av de økonomiske og forretningsmessige sidene
ved søknadene til konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radio. I dette
prosjektet er Carat Media & Research ved Terje Vold tilknyttet eScienza AS som
underleverandør.
I vårt brev av 26. september 2002 til konsesjonærene opplyser departementet om at
eScienza AS vil få innsyn i de delene av søknadene som er underlagt taushetsplikt.
Departementet har gjort eScienza AS uttrykkelig oppmerksom på at opplysninger
eScienza AS får kjennskap til er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven, jf.
særlig § 13, tredje ledd. Taushetsplikten omfatter også underleverandøren Carat Media
& Research ved Terje Vold.
Avtalen mellom eScienza AS og departementet har en egen bestemmelse om
konfidensialitet. Konfidensialitetsklausulen omfatter også Carat Media & Research ved
Terje Vold.
Samtlige av ressursene som er tilknyttet prosjektet, herunder Terje Vold, har etter P4s
ønske undertegnet særskilte taushetserklæringer.
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Vedlagt følger en kort redegjørelse for Terje Volds arbeidsforhold i Carat Media &
Research og hans rolle i arbeidet med å analysere søkerene til konsesjonen for en
riksdekkende reklamefinansiert radiokanal. Analyseoppdraget ble tildelt eScienza AS
etter en offentlig anbudskonkurranse. eScienzas anbud angav klart at Terje Vold ville
bli tilknyttet prosjektet. Samtlige tilbydere, herunder eScienza, redegjorde dessuten på
anmodning fra departementet for potensielle interessekonflikter som ledd i
anbudskonkurransen. Kultur- og kirkedepartementet har følgelig hele tiden vært kjent
med Volds tilknytning til prosjektet og vurdert hans rolle i arbeidet.
Vi ber om at P4 ved oversendelse av informasjon til departementet i forbindelse med
søknaden angir hvilke dokumenter man eventuelt ikke ønsker gjort kjent for Terje
Vold/Carat Media & Research.
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