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  Høring  -  allmennkringkastingsplakat for NRK

Det vises brev fra Kultur- og  kirkedepartementet av 18. mai  2007  med høringsnotat om
allmennkringkastingsplakat  for NRK.

Allmennkringkastingsplakaten skal presisere overordnede krav og forventninger til NRKs
allmennkringkastingstilbud. Plakaten vil danne grunnlaget for en mer detaljert utforming av
vedtektene.

I høringsutkastet til allmennkringkastingsplakat presiseres at "NRKs allmennkringkastingstilbud
skal være ikke-kommersielt", jf siste overskrift. I den etterfølgende utdypingen beskrives dette
blant annet til å omfatte en begrenset adgang til å ha reklame på Internett og til å kunne
videreutvikle kommersielle tjenester. Konkurransetilsynet registrerer i den forbindelse at
Kulturdepartementet skriver i St.meld.nr. 30 (2006-2007) punkt 7.2.2 at grensen mellom NRKs
lisensfinansierte allmennkringkastingstilbud og kommersielle aktiviteter har vakt debatt. ESA har
etter påstander om at NRK foretar kryssubsidiering av tekst-tv og NRK.no iverksatt generell
gjennomgang av systemet med lisensfinansiering. Saken er ikke avsluttet. EU-kommisjonen
gjennomfører tilsvarende undersøkelser i flere EU-land.

Konkurransetilsynet støtter i samsvar med utkastet at det må være et tydelig skille mellom
allmennkringkastingstilbudet og kommersielle tjenester på nye plattformer. Videre må offentlige
inntekter ikke brukes til å kryssubsidiere kommersielle aktiviteter. Det skal også være et klart
regnskaps- og driftsmessig skille mellom allmennkringkastingsvirksomheten og NRKs
kommersielle aktiviteter.

Det er begrenset hvor langt man på dette overordnede nivå kan trekke grensene for
allmennkringkastingstilbudet og NRKs virksomhet. Den videre grensedragningen bør blant annet
skje gjennom utformingen av vedtektene.

ed h'sen

Magnus brielsen  (e.f.) - Tor Erik Tvedt
fung.  avdelingsdirektør rådgiver
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