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Korreksjon av trykkfeil i konsesjonssøknad 
 
Ved en inkurie har enkelte feil passert siste korrektur ved utarbeidelsen av vår konsesjonssøknad. 
Feilene forekommer på side 8 i tabellen "Forpliktende programleveranse", og gjelder tallverdier 
som er hentet fra tabeller andre steder i søknaden. Vi ber om at rettelsene blir akseptert og tatt 
hensyn til ved behandlingen av søknaden. 
 
Vedlagt følger side 8 i fem nye eksemplarer, hvor tabellen “Forpliktende Programleveranser” er 
rettet for trykkfeil. Følgende punkter er korrigert: 
 

•  På linjen ”Daglige kultur-nyhetssendinger” skal antallet være 880. Underlaget for det 
riktige antallet fremgår av tabellen "Kunst og kultur" på side 18. 

•  På linjen ”Natur, vitenskap, medisin, helse” skal teksten være ”Programmer med smalt 
fokus, natur, vitenskap, medisin, helse* ” 

•  En linje som hadde falt ut er nå lagt til: ”Natur, vitenskap, medisin, helse, innslag i brede 
programmer, antall 500, 30 timer”. Dette er i samsvar med verbalinnslag angitt i tabellen 
”Natur og vitenskap” på side 26. 

 
Vi vil også gjøre oppmerksom på at tabellen ”Styringsmål totalt” på side 11 er som de andre 
tabellene iht. EBU Escort 2.4, men parentesen som spesifiserer dette er uteblitt. 
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Vedlegg: Fem utskrifter av side 8 i korrigert versjon. 
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Forpliktende Programleveranser Antall programmer/innslag Forpliktende sende-

timer 

Nyhetssendinger 8200 400

Nyheter på samisk 400 20

Distriksnyheter 260 13

Sportsnyheter 1040 52

Programmer for nyhetsperspektiv, debatt og analyse, innenriks 200 100

Programmer for nyhetsperspektiv, debatt og analyse, utenriks 50 25

Daglige kultur-nyhetssendinger 880 44

Daglig bredt kulturmagasin * 250 500

Kulturinnslag (ekskl. kulturnyheter), i brede sendeflater. 1300 100

Programmer med smalt kulturfokus * 280 200

Programmer for smale musikksjangre * 320 200

Barneprogrammer  (EBU-målgruppe: 4.2.2 Barn) * 360 235

Ungdomsprogrammer  (EBU-målgruppe: 4.2.3 Ungdom) * 250 750

Programmer for religion og livsfilosofi * 310 510

Flerkulturelle (EBU-målgruppe: 4.4.2 Flerkulturelle)* 80 70

Programmer med sport og idrett * 400 325

Programmer rettet mot trafikanter * 300 640

Programmer  med smalt fokus natur, vitenskap, medisin, helse * 40 20

Natur, vitenskap, medisin, helse, innslag i brede programmer 500 30

Forbrukerstoff/innslag i brede programmer 550 35

Medier, mediekritikk og -satire * 40 40

Programmer tilpasset ”eldre” radiolyttere * 52 52

* Programmer inkludert musikk

Forpliktende programløfter

I denne tabellen oppsummerer vi våre konkrete og forpliktende programleveranser. Tabellen gir ikke et fullstendig bilde

av kanalens sjangermessige variasjon, men angir våre kvantitative løfter. I de neste kapitlene viser vi i tillegg også styrings-

og leveransemål for de enkelte programkategorier/redaksjoner, nøyaktig angitt med både tematisk og sjangermessig bredde.

Tabellen “Forpliktende Programleveranser” på denne siden er en

riktig versjon pr 06.05.03. Følgende punkter er korrigert

ref. tabellen i søknaden:

På linjen "Daglige kultur-nyhetssendinger" skal antallet være 880.

Underlaget for det riktige antallet fremgår av tabellen "Kunst og

kultur" på side 18.

På linjen "Natur, vitenskap, medisin, helse" skal teksten være

"Programmer med smalt fokus, natur, vitenskap, medisin, helse * "

En linje som hadde falt ut er lagt til: "Natur, vitenskap, medisin,

helse, innslag i brede programmer, antall 500, 30 timer". Dette er i

samsvar med verbalinnslag angitt i tabellen "Natur og vitenskap"

på side 26.

Tabellen "Styringsmål totalt" på side 11 er som de andre tabellene

iht. EBU Escort 2.4, men parentesen som spesifiserer dette er

uteblitt.

Rettelse av trykkfeil


