Avtale om drifts- og investeringsstøtte mellom Frikanalen
og Kultur- og kirkedepartementet
1. Frikanalens samfunnsoppdrag
Ved å sette av plass til en åpen kanal i det digitale bakkenettet har Kultur- og
kirkedepartementet (heretter departementet) ønsket å sikre mangfoldet og at også
ikke-kommersielle tilbud kan slippe til i et mediebilde som for en stor del er dominert
av kommersielle krefter og interesser.
Kanalens oppdrag fremgår for øvrig av konsesjonsvilkårenes punkt 1 hvor det blant
annet heter følgende: ”Konsesjonæren plikter å stille avviklingsutstyr og linjer til
disposisjon for ikke-kommersielle organisasjoner, lag og enkeltpersoner så langt
kapasiteten tillater, etter objektive, ikke-diskriminerende og transparente kriterier.”
Ifølge Frikanalens vedtekter er målet med Frikanalen blant annet å ”styrke
ytringsfriheten og det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg
gjennom TV-mediet.”
Det vises for øvrig til konsesjonsutlysningen og øvrige konsesjonsvilkår.
2. Støttebeløp
Departementet gir Frikanalen til sammen 3,5 mill. kroner i driftstøtte for 2009.
Departementet vil med forbehold om Stortingets budsjettvedtak også gi Frikanalen 3,5
mill. kroner i driftstøtte for 2010. I 2011 får Frikanalen 2 mill. kroner i drifts- og
investeringsstøtte, og deretter en årlig driftsstøtte på 1 mill. kroner.
3. Betingelser for støtten
a) Støtten er betinget av at Frikanalen oppfyller konsesjonsvilkårene og andre
norske regler som vil gjelde for virksomheten.
b) Frikanalen plikter å sende departementet et revisorbekreftet regnskap for 2009
innen 1. april 2010.
c) Det vises til Frikanalens formål om å ”styrke ytringsfriheten og det deltakende
demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet”. Det
vises også til departementets målsetninger med en åpen kanal. Som ledd i dette
skal Frikanalen være en reell ytringskanal for samtlige partier og lister. I de tre
siste ukene før valg skal disse gis prioritet. Frikanalen skal også få på plass
muligheter for regionaliserte sendinger i forbindelse med lokalvalg slik at lokale
partier og lister kan bruke Frikanalen til å slippe til på TV.

4. Mislighold
Ved mislighold av denne avtalen kan departementet kreve tilbakeføring av utbetalt
støtte.
5. Oppsigelse
Avtalen kan sies opp av begge parter med tre måneders varsel.
6. Øvrige opplysninger
Departementet vil sende på høring et forslag om å innføre formidlingsplikt for
Frikanalens sendinger i alle kringkastingsnett.
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