PROTOKOLL
FRA
GENERALFORSAMLINGI NORSK RIKSKRINGKASTINGAS

Generalforsamlingi Norsk rikskringkasting AS ble holdt 18.juni 2012kl. 10.15i
Kulturdepartementet, Akersgt. 59, Oslo.
Til stede var staten ved Kulturdepartementet, representert ved statsråd Anniken
Huitfeldt.
Dessuten møtte:
Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Underdirektør Lars Øyen, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver LivGrøtterød, Kulturdepartementet
Styreleder WilliamNygaard, NRK
Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, NRK
Administrasjons-og finansdirektør Jon Espen Lohne, NRK
Mediedirektør Annika Bjørnstad, NRK
Styremedlem/ansattrepresentant Sidsel Avlund,NRK
Juridisk direktør/styresekretær OlavA. Nyhus, NRK
RevisorEli Moe-Helgeson, PricewaterhouseCoopers DA
RevisorEivind Nilsen, PricewaterhouseCoopers DA
SeniorrådgiverJohn Østhassel, Riksrevisjonen

1.

KONSTITUERING

Statsråd Anniken Huitfeldt åpnet generalforsamlingen.
Statsråd Anniken Huitfeldt ble valgt til møteleder.
Styreleder WilliamNygaard ble valgt til å underskrive protokoll fra
generalforsamlingen sammen med statsråden.

2.

STYRETSÅRSBERETNING OG REGNSKAPFOR 2011

Styreleder redegjorde for den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2011.
Revisorredegjorde for revisjonsberetningen, som denne gang er avgitt med et
forbehold.
Statsråden var tilfreds med NRKsøkonomistyring og at NRKigjen har oppfyltmålet om
å gå i balanse, og således har styrket egenkapitalen.
Statsråden har imidlertid merket seg at revisor har avgitt en beretning med forbehold
til årsregnskapet for 2011.Revisors forbehold innebærer en påpekning av at det
foreligger feilinformasjoni årsregnskapet knyttet til avsetningen til ny AFP-ordning.
Informasjonenkan være egnet til å påvirke beslutningene brukerne av regnskapet fatter
med utgangspunkt i denne informasjonen. Det er svært uvanlig at statlige selskaper
avgir regnskap uten ren revisjonsberetning. Generalforsamlingen har derfor vurdert om
regnskapet kan godkjennes, og har valgt å legge vekt på at:
- Revisor ikke har funnet grunnlag for å påpeke gjennomgripende feil i
regnskapet
NRKhar vært helt åpne om avsetningen i årsberetningen så vel som i notene
til regnskapet
- Et samlet styre og daglig leder stiller seg bak beslutningen
- Avsetningen har ingen likviditetseffekt
- Det er reelt at NRKgjennom AFP-ordningenpåtar seg betydelige fremtidige
forpliktelser. Det er tekniske grunner til at revisor ikke godtar at slike
avsetninger kostnadsføres nå. Den avsetningen NRKforetar nå reduserer
behovet for fremtidige avsetninger.
På denne bakgrunn velger generalforsamlingen å anbefale at årsberetning og regnskap
for 2011godkjennes.
Revisorhar også gjennomført en ekstra kontroll av transaksjoner mellom NRKAS og
NRKAktivumAS. Hensikten er å sikre at NRKikke benytter lisensinntekter til å
subsidiere kommersiell aktivitet i datterselskapet. Rapporten fra denne kontrollen er
avgittuten merknader.
Statsråden presiserte også at regjeringens nye retningslinjer for ansettelsesvilkår for
ledere i statlige foretak og selskaper fra mars 2011skal følges. Retningslinjene fra 2011
bygger på tidligere retningslinjer fra desember 2006.Det er et viktig prinsipp i disse
retningslinjene at statlige lederlønninger ikke skal være lønnsledende innenfor sin
bransje, men at de må kunne være konkurransedyktige. Statsråden uttrykte tilfredshet
med at NRKspraksis så langt er i tråd med disse retningslinjene, men minnet likevel
om at NRKsstyre har et ansvar for å påse at disse retningslinjene også i fremtiden blir
etterfulgt.
Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap godkjennes.
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NRKs PIANER FOR DE NESTE ÅRENE, HERUNDER FORSLAGTIL
KRINGKASTINGSAVGIFT
FOR 2013

Styrelederredegjordeforforslagettilkringkastingsavgiftfor 2013.Det er søkt om en
økningi forholdtil 2012på 93kroner.
Vedtak:

NRKsredegjørelsetas til etterretning.Forslagettilkringkastingsavgiftvilblibehandlet
i den ordinærebudsjettprosessen.
HONORARTIL STYRETSMEDLEMMER
Vedtak:

Honorarsatsenejusteres oppmed omlag 0,3pst.,tilsvarendeendringenei
konsumprisindeksentra april2011tilapril2012.Satseneblir da somfølger:
Styreleder
kr 235000
Nestleder
kr 138500
Øvrigemedlemmer
kr 96 100
Varamedlemmer
kr 9 500pr. fremmøte.
GODTGJØRELSETIL REVISOR

Revisorer PriceWaterhouseCoopersDA.
Statsrådenvar tilfredsmed at bruken avrevisortil annetenn de lovpålagtetjenestene
har gåttvesentligned i 2011.Dettebidrartil at det ikke skalkunne stillesspørsmålved
revisorsuhildethet.
Vedtak:

Godtgjørelsetilrevisorgodkjennesslikdenfremgåravregnskapetfor 2011.Revisor
honoreresetter regning.
NRKs STYRE—ENDRING AVVEDTEKTENE§ 6

I brevav3. mai2012legger arbeidstakerorganisasjoneneiNRKtilgrunn at vedtektene
ikkeer i samsvarmed reglenei aksjeloven,og at organisasjonene,etter lovens§ 6-4,
har kravpå ytterligereen representanti styret.Dessutenviservedtektenetil
bestemmelseri tidligereaksjelov.Vedtektenebør derforkorrigerespå dette punktet.
Generalforsamlingenønsker å bevareen rimeligbalansemellomstatens og de ansattes
representanter.Detforeliggerikketungtveiendehensyn somtilsieren utvidelsetilti
styremedlemmer.Etter generalforsamlingensvurderinger det derformest
hensiktsmessigå redusere antallstyremedlemmertil åtte. Statsrådenforesloderforat
vedtekteneendres slikat antallstyremedlemmerreduseres til 8,hvor statenvelger5
medlemmerog de ansatte3.
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Vedtak:
NRKsvedtekter § 6 endres til følgende:
"§ 6 Styret
Styret har åtte medlemmer. Fem medlemmer, herunder styrets leder og
nestleder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.
Generalforsamlingen kan velge to varamedlemmer til disse.
Tre styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de
ansatte etter reglene i aksjeloven § 6-4,jf. § 20-4første ledd og forskrift om
ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre
og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften)."
VALGAV MEDLEMMERTIL NRKs STYREFOR PERIODEN 2012 —
2014.
Generalforsamlingen foreslår følgende kandidater til NRKs styre:
Valgt
2010
WilliamNygaard, styreleder
2011
CecilieBjelland,nestleder
2010
Steinar Ness
2010
Gunnar Flikke
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2010

Varamedlem: Long Litt Woon
Varamedlem: Harald Schjelderup

2006
2010

Vedtak:
De foreslåtte kandidater velges som aksjonæryalgte styremedlemmer og
varamedlemmer til styret for NRKAS.
Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.
ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN
FOR 2011
Til grunn for behandlingen av saken lå Medietilsynets rapport for 2011.
Statsråden refererte at Medietilsynets vurdering er at NRKi det store og hele har
oppfyltkravene til innholdstilbudet i 2011.Medietilsynet fremhever at NRKhar en sterk
satsning på innhold som bidrar til kunnskap, innsikt og læring, både gjennom
tradisjonelle nyhets-, aktualitets- og kulturprogrammer og gjennom nye formater som
formidler kunnskap på nye måter. NRKhar et tilbud til både brede og smale
publikumsgrupper, og bidrar til å formidle kunnskap om mangfoldet i det norske
samfunnet gjennom egne programmer, temavalg og rekruttering av medarbeidere.
NRKinnfrir imidlertid ikke kravet til at minst 25 prosent av innholdet skal være på
nynorsk på alle plattformer.
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Statsrådenvar tilfredsmed at NRKi hovedsakoppfyllerde forventningenesomNRKplakatenogvedtektenestillertilinnholdstilbudet.
Statsrådenvistetil Medietilsynetsmerknader,og understreketat det er viktigat kravet
om25prosentnynorskoppfyllespå alleplattformer.Det er imidlertidpositivtat NRK
kanvisetil en klar økningi bruken avnynorski noenkanaler.
Vedtak:

Generalforsamlingenforutsetterat NRKfølgeroppMedietilsynetsanmerkningerpå en
tilfredsstillendemåte.

Avslutningsvisga statsrådenuttrykkfor at hun vargodtfornøydmed NRKsutviklingde
siste årene.NRKhar en sterk posisjoni befolkningen,noe som særligble synligetter
22.juli2011.De siste årene, og spesielt2011,har nokvært krevendefor NRK,men
organisasjonenhar likevelklart å fornyeseg.

Generalforsamlingenble hevet.

Oslo,19.juni2012

,„4„.x,j4.
AnnikenHuitfeldt

illiamNygaar
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