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Høringsnotat om allmennkringkastingsplakat for NRK

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 18. mai 2007 om ovennevnte.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet stiller seg positivt til at det utvikles et
prinsipielt styringsdokument for NRKs virksomhet. Medieverdenen har gjennomgått
omfattende endringer siden allmennkringkasterbegrepet ble innført, og det
kommersielle innslaget har økt betydelig. Det er derfor nødvendig med en klar
oppfatning av hva som skiller NRKs allmennkringkastingsvirksomhet fra kommersiell
virksomhet, herunder NRKs egne kommersielle virksomhet. Dette er blant annet viktig
av konkurransepolitiske grunner. Når offentlige midler benyttes til å finansiere
allmennkringkastertjenester, er det viktig at disse midlene ikke benyttes til å finansiere
kommersiell virksomhet gjennom kryssubsidiering. Det vil hindre at midlene benyttes
til det de er tiltenkt, samt hindre velfungerende konkurranse ved tilbudet av
kommersielle tjenester. Kryssubsidiering vil også kunne komme i konflikt med
regelverket for offentlig støtte.

Vi vil understreke betydningen av at tiltak for å hindre kryssubsidiering bør reguleres
nærmere, slik det allerede er gjort i vedtektene i dag, blant annet gjennom krav om
selskapsmessig skille. Vi mener at dette, i vedtektene eller andre styringsdokumenter,
kan suppleres av mer konkrete regler om finansieringen av et kommersielt tilbud, for
eksempel et krav om at inntektene fra kommersielle tjenester minst skal dekke
fullfordelte kostnader forbundet med disse tjenestene.

Vi vil foreslå at det tas inn et nytt kulepunkt (nr. 3) i allmennkringkastingsplakaten for
NRK under overskriften "NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikke-
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kommersielt":

• NRK skal vederlagsfritt videreformidle offentlig informasjon og offentlige
kunngjøringer ,  især knyttet til innbyggernes rettigheter og plikter

Begrunnelsen for forslaget er at vi mener NRK, som en "public service kanal", har en
annen og større forpliktelse til å formidle offentlig informasjon og offentlige
kunngjøringer enn det de kommersielle kanalene har.

Som et eksempel på at denne rollen ikke er ny for NRK, kan vi vise til det tidligere
fjernsynsprogrammet "Fulle 5", hvor det offentlige fikk bruke NRK Fjernsynets
sendeflate til å vise filmsnutter med offentlig informasjon. Ordningen ble avviklet
sommeren 2004. Det foreslåtte nye kulepunktet vil holde mulighetene åpne for at man
på et senere tidspunkt kan ta opp igjen denne ordningen, eventuelt i justert utgave.

Vi kan vise til at det finnes en parallell til "Fulle" 5 i svensk TV, kalt "Anslagstavlan".

Vi understreker at det tidligere kun ble vist innslag knyttet til offentlig informasjon og
kunngjøringer, for eksempel knyttet til valgordningen og valgdager, iverksetting av
nye lover og forskrifter, søknadsfrister for støtteordninger, innføring av påbud,
informasjon om fjellvettregler og liknende. Ren "politisk" informasjon var ikke tillatt
vist. Dette er en praksis som eventuelt skal videreføres.

Konkurransetilsynet har avgitt egen uttalelse i saken i brev av 17. august 2007. Dette er
sendt direkte til Kultur- og kirkedepartementet.

Med hilsen

EotL ,
Bjørn  Magnus Jakobsen (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Anne Kristine Hage
rådgiver
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