
 
 
Allmennkringkastingsplakat for NRK 
 
Høringssvar fra Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening (NFF) 
 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) stod 
ikke oppført på listen over høringsinstanser, noe vi går ut fra 
beror på en glipp da de øvrige forfatter- og 
oversetterforeningene var å finne blant de inviterte 
høringsinstansene.  
 
NFF er en fagforening for forfattere og oversettere av 
faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og 
økonomiske interesser gjennom forhandlinger om avtaler med 
offentlige og private institusjoner om vilkår for utgivelse og 
bruk av faglitteratur, om vederlagsordninger m.v. NFF arbeider 
også for å fremme god faglitteratur, styrke norsk skriftspråk og 
trygge ytringsfriheten i et internasjonalt perspektiv.  
Foreningen har ca. 5200 medlemmer.  
Vi tillater oss å fremme følgende merknader: 
 
Generelt om plakaten  
Plakaten vil etter vårt syn tjene til å befeste NRKs posisjon og 
rolle som en public service-basert kringkaster. Plakaten peker 
på en institusjon som skal tjene en demokratisk utvikling av 
samfunnet. Gjennom sin rolle som folkeopplyser og gjennom 
sin redaksjonelle uavhengighet vil den kunne tjene som en 
viktig kritisk instans overfor maktmisbruk i det norske samfunn.  
 
NRK som litteraturformidler 
Skal NRK kunne oppfylle sine forpliktelser og sitt 
samfunnsoppdrag, er det viktig at institusjonen ser sin 
soleklare rolle som formidler av litteratur. Både fag- og 
skjønnlitteratur spiller en avgjørende rolle for lesekyndighet, 
opplysning og kunnskapstilegnelse i det norske samfunn. 
Gjennom vel utbygde støtteordninger er bokbransjen underlagt 
de samme samfunnmessige public service-forpliktelser som 
NRK. Ingen kan nå et større publikum enn NRK. Vi ser det 
derfor som helt vesentlig at NRKs rolle som litteraturformidler 



styrkes, og særlig bør den faglitterære delen av formidlingen 
oppgraderes.  
 
I tråd med ovennevnte ber vi om at følgende tas inn som eget 
kulepunkt i avsnittet  
 
NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur     
 

NRKs tilbud skal bidra til å formidle norsk litteratur 
– både fag- og skjønnlitteratur – slik at informasjon 
om mangfoldet i den litterære produksjon når et 
stort publikum  
 
 


