Referat fra m0te i Kringkastingsradet 1103.10
May Helen Molvaar Grimstad ledet motet, som ble holdt i moterom 7/8 i Radiohuset
pa Marienlyst.
00:30 Apning
- Presentasjon av nye deltakere
- Kommentarer til referat fra forrige mote
- Gjennomgang av dagens agenda
V/leder i Kringkastingsradet, May-Helen Molvaer Grimstad
09:4S Vinter-OL d©gnet rundt i to kanaler 516 dager - riktig satsning eller
overd reven
dekning?
Innledning v/mediesjef 0yvind Lund og idrettssosiolog Gerd von der Lippe
11:00 Allmennkringkasting pa n e t t - nyheter, program og nye tjenester - ogsi
en del av Kringkastingsradets "overvakningsomrade"
V/Sindre 0stgard, sjef for nye medier
12:00 Lunsj
13:00 Gjennomgang av innkomne klagebrev til Kringkastingsradet
13:30 Ledelsen informerer
14:00 Radet diskuterer interne spsrsmal og arbeidsoppgaver framover
Tilstede fra radet:
Jon Olav Alstad
May Helen Molvasr Grimstad
Stein Gauslaa
Mette Gundersen
May Hansen
Knut Haavik
Kristin Jensen
Kristoffer Kanestrom
Gerd von der Lippe
Steinar Ness
Frank Rossavik
Tilstede fra NRK:
Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas
Prpgramdirektor Per Arne Kalbakk
Mediedirektor Annika Biornstad
Mediesjef 0yvind Lund
Sportsredaktor Rune Haug
Styreleder Hallvard Bakke
Tilstede fra sekretariatet:
Radssekretaar Erik Berg-Hansen
Referent Vetle Daler

ir-OL d0gnef rundt i to kanaler i 16 dager
- Vinteridrett splitter mindre enn sommeridrett og for eksempel fotball, det er faarre
som misliker vinteridrett. Vinteridrett samler folket, og derfor gikk vi for en massiv
satsing. I alt har vi fatt 300 klager til publikumsservice, og det er lite. Men det er klart
atvi ikke loser alle allmennkringkasteroppdragene vare disse 16 dagene, sa
mediesjef 0yvind Lund i sin innledning.
- Jostein Gripsrud har sagt at dette er et "ganske usjarmerende nasjonalt hysteri".
Paul Bjerke kaller det "NRKs dristige vegg-til-vegg-teppe", mens Lars Roar Langslet
har kalt NRK for "NSK" - Norsk sportskringkasting. Mest oppmerksomhet har Arnulf
Kolstad fra NTNU fatt med sin kraftsalve om dekningen. Han sammenligner
virkningen av OL-sendeskjemaet med narkotikum. Det er slovende, bedovende og
vanedannende, sa Gerd von der Lippe i sin innledning.
- Det hevdes ogsa at idrett og populasrkultur er av det onde fordi det tar
oppmerksomheten vekk fra viktige samfunnssporsmal som frihet og demokrati. Idrett
er viktigere for a skape nasjonal identitet i Norge enn institusjoner med rotter i
europeisk kultur, sa Lippe, som hadde foretatt en undersokelse blant ansatte og
studenter pa Hoyskolen i Telemark. Er 500 timer for mye fra OL? 54 % mener det er
for mye, 38 % mener det er passe. Ingen mener det er for lite, refererte hun, og
fortsatte:
Pa sporsmalet om det er ok at Dagsrevyen far mindre sendetid, mener 31 % at det er
ok, mens 65 % mener det ikke er ok. At Dagsrevyen ble forkortet ser ut til a ha irritert
mange. Det har med symbolverdier a gjore, og forer idrettshatere med en berettiget
kritikk.
Gerd von der Lippe refererte til sin undersokelse der flere ogsa mente at NRKs
kommentatorer kommenterte for patriotisk og lite folsomt. - Journalistikken ma
fornyes, den har statt pa stedet hvil i mange ar. Det er for mye stoff rundt ovelsene,
for mye patriotisme. Noen blir overeksponert, mens andre blir undereksponert. Selv
mener jeg at reporterne har for mye fokus pa publikum pa bekostning av utoveme og
pa idrettene. NRK har en tendens til a undervurdere publikum. Jeg hadde gjerne sett
mer om hvordan Northug og Bjorgen hartrent i forkant, for eksempel. Dekningen
baarer litt preg av misforstatt patriotisme, mente Lippe, som ogsa savnet kunstlop i
prime time og skrot uhemmet av NRKs nettsatsing. - Men vi ma kunne forvente
bedre kunnskaper i en statskanal om langrenn. Thomas Alsgaard ble ikke brukt riktig,
han ble brukt mest som journalist, og lite faglig. Kjetil andre Aamodt fikk mer rom for
det. Nar det er sagt, er det bra at OL ble en fantastisk tv-event med stor
markedsandel. Men det er viktig at NRK tar inn over seg kritiske utsagn om
journalistikken i sendingene og endringen av Dagsrevyen. Da far idrettshatere mindre
legitimitet for sin kritikk, mente Gerd von der Lippe.
May Helen Molvaar Grimstad ville vite hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse
med flytting av Dagsrevyen.
- Vi flyttet Dagsrevyen seks ganger nar det gikk ekstra interessante ovelser, for
eksempel femmila. Da ble Sondagsrevyen flyttet til 2055, og hadde 1,5 millioner
seere. Det er det hoyeste tallet for Dagsrevyen pa lenge, svarte sportssjef Rune
Haug. Oyvind Lund supplerte: - Flyttingen gikk i hovedsak utover Dagsrevyen 21. I
fjor i samme periode sendte vi 23 timer nyheter, i ar 18 timer, mens seingen kun gikk
ned med ni minutter. Nyhetene nadde altsa ut til nesten like mange.

- Har dere seertall spesifikt for studioflatene? spurte Frank Rossavik. - Ja, men de
har jeg ikke tilgjengelig, svarte Oyvind Lund. Per Arne Kalbakk supplerte: - OL-studio
etter femmila hadde over 2 millioner seere. - En praktisk utfordring er at vi ikke vet
hvem som starter forst i for eksempel skiskyting, det blir forst bestemt samme dag,
sa Oyvind Lund.
- Av de 300 klagene, hvor mange er det som klager pa for mye sendetid i forhold til
dem som klager pa flytting av Dagsrevyen? Hvor ligger misnoyen? spurte Mette
Gundersen.
-1 hele februar hadde vi ca 2000 henvendelser totalt. 300 av dem gikk pa "for mye
sport", svarte Oyvind Lund.
- Hadde disse beslutningene vaert annerledes hvis NRK hadde vaert en kommersiell
kanal? Spurte Steinar Ness. Rune Haug svarte. - Mange sier at det er deilig a fa
umiddelbare reaksjoner etter en ovelse istedenfor at man gar rett til reklame. Vi
programmerer ikke for a fa flest mulig seere, men for a levere best mulig innhold, sa
han.
Jon Olav Alstad gratulerte NRK med "arhundrets storste suksess".
- Tilbakemeldingene fra seerne er vanvittig bra. Nar det gjelder diskusjonen om det er
for mye sport, er det ikke vanskelig a konkludere med at det var mye pa NRK i denne
perioden. Men na har NRK muligheten til a programsette pa en annen mate enn for, i
og med at man har tre kanaler. Hvis man hadde skaret ned pa dekningen, hadde
man dessuten mistet de mindre idrettene. Jeg er overrasket over hvor fa klager det
ble, det blir ikke lett i framtida a samle sa mange pa en gang. Det er unikt med 2
millioner seere, sa Alstad, og fortsatte: - Problemet er at folk enna ikke finner fram pa
tre kanaler, det er uvant. For fikk man mange reaksjoner nar ovelser ble flyttet fra
NRK1 til NRK2. Det problemet er det ikke grunnlag for lenger. Nar det gjelder bruken
av kommentatorer: Line Andersen er veldig god, men generelt kan man bli bedre.
Jeg er ikke negativ til at kommentatorene viser engasjement. Idrett er tross alt en
nasjonsbyggende sak, sa han.
Ogsa Knut Haavik var overrasket over at det er kommet sa fa klager. - 300 av 2
millioner er ikke akkurat noen seerstorm. For OL sa jeg at de som synes det blir for
mye sport kan lese eller ga en tur. Nar jeg syntes en del grener ikke fait i smak, da
tok jeg bikkja pa tur isteden. Nar det gjelder kvaliteten pa reportere og
kommentatorer, mener jeg det ikke er riktig at dette forum evaluerer hver enkelt
medarbeider. Nar det er sagt, ma jeg si at jeg sjelden har opplevd at sporsmalene
har vaert mer intelligente enn svarene. Alt i alt: Bra jobbing, og det var helt riktig a
flytte Dagsrevyen, vinteridrett er en del av den norske folkesjela, mente Knut Haavik.
- Nar det gjelder den journalistiske delen, sa jeg mange forspilte sjanser til a stille
interessante sporsmal. Hva er interessant a fa vite om grener og utovere? Det bor
Ikke overlates til hva reporterne foler der og da, sa Frank Rossavik. En naerliggende
tanke er at man kan overlate de dyre sendingene til private kanaler, sa kan NRK ta
seg av alle de andre tingene. Men erfaringen tilsier at allmennkringkastere som
kaster sporten over bord taper til de kommersielle. Det er nodvendig at NRK bruker
musklene pa store sportsbegivenheter, det er viktig a ha stor oppslutning. Men NRK
bor lytte til merknader som kommer, jeg er for eksempel ikke sikker a om man skal
flytte Dagsrevyen. Man bor heller flytte de begivenhetene som kolliderer over til
NRK2. Jeg er ogsa kritisk til lange flater fra OL, ogsa i Dagsrevyen, som smaker litt
mye av tomprat, sa han.

Steinar Ness var enig. - Det er viktig at allmennkringkasteren dekker store
sportsarrangementer. Nar allmennkringkasteren ikke kan gi dette, kommer lisensen
under press. OL er populsert, det er riktig a bruke mye sendetid pa dette. Men jeg er
uenig nar det gjelder flytting av Dagsrevyen. Nyheteshovedsendinger som er faste
skal ga 365 dager pa samme tidspunkt. Det er feil av NRK a velge dette bort pa mine
vegne. Det er tross alt viktigere ting i verden enn sport. Det er ikke noe godt
argument at man far mange seere. Men ikke slik man vanligvis tenker nar det gjelder
nyhetssendinger, man plasserer dem ikke tilfeldig for og etter populaere programmer,
sa han.
Ogsa May Helen Molvaer Grimstad hadde vaert skeptisk pa forhand pa grunn av den
store mengden OL-sendinger. - Men da sendingene kom i gang ble jeg revet med.
Det var fantastisk moro, dagene gikk, familien ble engasjert, og for meg personlig
gjorde det ingenting at Dagsrevyen ble flyttet. Men nar vi diskuterer det her i
Kringkastingsradet handler det ikke om hva jeg liker, men om a lofte blikket. Hvordan
opplevde majoriteten av folket dette? Jeg er forbauset over at det kom sa fa klager.
Seertallene viser at dette er en suksess. Det kunne selvsagt blitt annerledes hvis de
norske ikke gjorde det sa bra, men det rar jo ikke NRK over. Nar det gjelder de som
er kritiske og vil ha alternativer, blir sporsmalet: Var tilbudet pa de andre kanalene
godt nok? Er det prinsipielt riktig a flytte nyhetssendinger? Jeg tror ikke alle som blir
misfornoyd og frustrert sender inn klage. Ta dere tid til a drofte dette med
nyhetssendingene til neste gang, radet hun.
- Det er vanskelig a vurdere nar hovednyhetssendingene skal flyttes. Terskelen ligger
hoyt, sa kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. - Vi vurderte det dit hen at det er
bedre med et nyhetstilbud etter ovelsene enn a bryte av. Na er det ikke sikkert det
blir noen neste korsvei - etter London 2012 er rettighetene solgt til andre enn EBU.
Det betyr fritt salg pa det kommersielle markedet, OL stykkes antakelig opp og blir
lagt mer og mer over pa betalingskanaler. Det er en utfordring for
allmennkringkasteme og for fri-tv overhodet. Jeg tror vi fortsatt vil ha muligheten til a
skaffe oss noen av rettighetene, men den totaliteten vi har hatt na har vi
sannsynligvis sett for siste gang. Nar vi kjoper EBU-rettigheter har vi plikt til a utnytte
dem. Vi provde a selge ut enkelte av rettighetene denne gangen, men det var ingen
interesse blant de kommersielle. Nar det gjelder pastanden om at NRK opphevet
allmennkringkasterforpliktelsene i perioden, understreker jeg at
allmennkringkasterforpliktelsene males over en arsperiode. Det vil vaere perioder der
deler av allmennkringkasteroppdraget ikke oppfylles. Vi har maneder uten norsk
drama for eksempel.
- Jeg har forstaelse for at noen reagerer pa mengden. Men vinteridrett er mer
samlende enn fotball, sa Kristoffer Kanestrom, og fortsatte: - Det har vaert en
diskusjon om ressursbruk, for eksempel at Nordafor-sendingene ma ta pause for a
spare penger. Men det ville vaert merkelig om man ikke skulle dekke OL skikkelig.
Kvaliteten har vaert veldig god. Nar det gjelder flytting av Dagsrevyen, bor det kun
vaere i unntakstilfeller, men av og til vil det vaere riktig. Konklusjonen min er at seerne
er fornoyde, og at NRKs dekning av OL har vaert en suksess, sa han.
May Hansen trodde ogsa at folk hadde vaert mer misfornoyde hvis Norge ikke hadde
vunnet sa mye. - Det er ikke alle som klarer a skifte kanal eller ga ut med bikkja.
NRK har et stort ansvar. Dagsrevyen bor ikke flyttes. Ogsa lengden pa nyhetene har
vaert kuttet. Jeg mener fokuset er for stort pa mannlige utovere, NRK har et stort

ansvar for a vise et kjonnsperspektiv. Jeg synes for ovrig ogsa det er spennende
med sport pa radio, sa Hansen.
-1 snitt hadde vi 676 000 seere pa OL-studio, supplerte Per Arne Kalbakk.
- Det er naturlig med ulike oppfatninger av hver kommentator og programleder, sa
Rune Haug, og henviste til en Infact-maling som ga usedvanlig gode resultater for
alle NRKs OL-medarbeidere. - Nar det gjelder kvinneperspektivet, var bade
prosjektleder for nett og radio kvinner. Vi er opptatt av balansegangen og ser at vi
har flere kvinnelige enn mannlige seere pa en del ovelser, sa han.
- At NRK har OL bor dere slass for, ogsa nar det gjelder kvinneperspektivet,
kommenterte Gerd von der Lippe.
- Vi hadde for ovrig ogsa et bra tilbud for de dove, skjot Annika Biornstad inn.
- Journalistenes primaere oppgave er ikke a fri til seerne, men a stille kritiske og gode
sporsmal, papekte Frank Rossavik.
Knut Haavik var ogsa opptatt av Dagsrevyen. - Mange oppfatter Dagsrevyen som
dagens h0ymesse. Men i dagens moderne samfunn har folk gjerne en pc pa bordet
ved tv-en, og er du nyhetshungrig kan du ga inn pa nett og fa oppdaterte nyheter.
Dagsrevyen er ikke lenger det eneste nyhetsprogrammet som alle ser pa samtidig,
papekte han.
May Helen Molvaer Grimstad oppsummerte debatten slik: - Radet gratulerer NRK
med stor suksess i forbindelse med vinter-OL og tar informasjonen og droftingene til
orientering.

Allmennkringkasting pa nett - nyheter, program og
tjenester
-1 begrepet "nye medier" ligger internett, mobil, tekst-tv og eventuelle nye medier
som dukker opp. Utgangspunktet vart er at internett sidestilles som plattform pa linje
med radio og tv, sa Sindre Ostgard i sin innledning. - Internett er som skapt for
allmennkringkasting. 90 % har na tilgang til internett, og vi ser en veldig vekst i
simultanbruk pc - tv. Nye plattformer skaper en helt ny mate a tenke innhold pa - fra
a velge ut og produsere og presentere i et smalt vindu, til a tilgjengeliggjore innholdet
for folk nar de onsker a bruke det. NRK som helhet ma spille rollen som Dagsrevyen
gjorde tidligere - NRK skal vaere det stedet der folk gar forst for nyheter. Det betyr at
vi ma gjore innholdet mest mulig tilgjengelig pa sa mange relevante plattformer som
mulig, sa Ostgard, og lanserte et helt nytt slagord for NRK: "Der du er". - Vi onsker a
bidra til a lage et bedre norsk internett. NRK skal spille en sterk og tydelig rolle der i
fremtiden, sa han.
- Dette var en imponerende fremstilling, men jeg savnet en plansje om
kostnader/okonomi, sa Knut Haavik. - Den SV-annonsen pa websida - er det en
omgaelse av forbudet mot politisk reklame i kringkasting, spurte han, og la til:
- Finansierer NRK nettsatsingen ved reklame?

- Da nettet kom fikk NRK adgang til reklamefinansiering for a sikre oppbygningen av
et nettilbud. Reglene star fast, men er mye omdiskutert, svarte Hans-Tore Bjerkaas,
og fortsatte: - Nar vi tenker strategi pa nett tenker vi ikke vekst i reklameinntektene,
men at nettet er en del av et lisensfinansiert tilbud. Styret skal diskutere dette na, sa
kringkastingssjefen.
- Hva skjer med rettigheter i dette systemet? spurte Jon Olav Alstad. - Det er en av
de storste utfordringene, svarte Ostgard. - A fa en forstaelse for en brukervennlig
rettighetsstandard er en stor utfordring. Rettighetene til avspilling av innkjopte
programmer er for eksempel ofte 30 dager. Folk forventer at dette skal vaere
tilgjengelig, men noen rettighetshavere vil ha ekstra betalt for hver plattform.
- Dette eret politisk sporsmal, supplerte Oyvind Lund. - Hvordan na fram med godt
norsk innhold nar publikum selv onsker? Tilbudet ma vaere attraktivt for publikum.
Hvis vi ma betale ekstra til rettighetshaverne for a na samme andel av markedet har
vi en stor utfordring. Dette bor oppta hele norsk kulturliv og politikerne, mente han.
- Jeg bruker nyhetstjenester pa sms, og det fungerer bra. Er det mulig med
geografisk begrensning av nyheter pa sms? spurte Mette Gundersen, som ogsa ville
vite om det er mulig a bestille arkivprogrammer til bruk i undervisning og lignende.
- Vi har fatt i oppdrag a tilrettelegge innholdet for skoleverket, og har en god dialog
med Norwaco om innhold fra for 1997. Men det er kompliserte forhandlinger. Vi har
ogsa lansert egen skoletjeneste pa nrk.no, svarte Oyvind Lund.
- NRK har ikke et registreringssystem for debatt pa nett. Nar kommer det pa plass?
spurte Steinar Ness. - Vi ser pa losninger, blant annet en losning som har en
fellesinnlogging som gjor at du kan diskutere ogsa hos VG-nett og andre. Vi snakker
om dager og uker, ikke maneder, svarte Sindre Ostgard.
- Det er fantastisk hvor mange muligheter internett apner opp, med nye tjenester til
brukerne, sa May Helen Molvaer Grimstad. - Na er dette en naturlig del av
allmennkringkastingsoppdraget. Nar det gjelder reklamefinansiering, er det et politisk
vedtak som gjor at NRK har anledning til dette. Samtidig er det naturlig med en
diskusjon rundt dette, NRK erden eneste reklamefrie allmennkringkasteren. Nar
nettet er en integrert del av allmennkringkastingen vil denne debatten garantert
fortsette. Det er innfort reklameforbud pa tekst-tv. Hvor avgjorende er
reklameinntektene pa nettet for tilbudet? spurte hun.
- Det har vaert en diskusjon det siste aret om dette. Vare inntekter pa nettet er rundt
20 millioner. At dette odelegger nettokonomien har litt feil proporsjoner. Viktigst er
prinsippet om nettet som allmennkringkastingsmedium skal ha reklame, sa HansTore Bjerkaas, og fortsatte: - Utfordringen for kommersielle nett-tjenester kommer fra
internasjonale aktorer. Youtube, Facebook osv tar en vesentlig del av
nettokonomien. I Danmark er okonomien pa nett ca 5 mrd danske kroner, Facebook
alene har tatt 1 mrd av dette. NRKs andel av nettokonomien er nesten ubetydelig,
men det reiser en viktig problemstilling, sa Bjerkaas.
- Oppbyggingen av nrk.no har imponert meg, sa Frank Rossavik. - NRK kom seint i
gang pa nettet, og det er kanskje en fordel. Det storste problemet med nrk.no er at
det er vanskelig a finne fram et innslag for eksempel.

Steinar Ness fulgte opp. - Dere legger om nettsiden hele tiden til det bedre. Men det
er irriterende nar du ma orientere deg pa ny mate stadig vekk. Folk synes det er
vanskelig a finne fram medieavspilleren. Det handler om brukervennlighet - ikke bytt
noe halvgodt med noe nytt halvgodt. Nar det gjelder reklame pa nett, mener jeg dette
er en belastning, det stiller NRK i et darlig lys i den offentlige debatten og irriterer
andre som har mindre inntekter enn NRK, sa Ness.
- Antakelsen om hurtig vekst av mobilbruk i framtida - hva bygger den pa? spurte
Gerd von der Lippe.
- Mobilt internett har en mye brattere stigning enn internetts fremvekst hadde.
Morgan Stanley spar at trafikken ganger seg 66 ganger pa fem ar, svarte Sindre
Ostgard.
-1 den imponerende satsingen pa nettet ligger stor fallgruve nar det gjelder inntekter.
Da avisene i sin tid la stoff pa nett gratis, begikk man et langsomt, kollektivt selvmord.
Nar man har hoppet fra klippen er det for seint a snu. Det kan tenkes at jo bedre
nettsatsingen og teknologien blir, jo mindre behov far folk for a ha tv. De far det jo
gratis pa nettet - i samme kvalitet og med storre innhold. Sager man ikke greina man
sitter pa og star i fare for a miste lisenspenger? spurte Knut Haavik. Hans-Tore
Bjerkaas var enig i at dette er en relevant problemstilling. - I stortingsmelding nr 30
for to ar siden ble det slatt fast at 98 % fortsatt har tv, og at det er en langsom vekst i
de som ikke hartv. Sa det erforelopig ikke et problem, men kan bli en utfordring.
Derfor kan det vurderes a legge avgift pa annet en tv, svarte han.
- Onsker man a satse pa dette, ma man bevege seg der publikum onsker a bruke
innholdet. Nar det gjelder a finne fram, er metadata viktig, slik at brukerne finner fram
selv. Dette er en stor utfordring, supplerte Oyvind Lund.
- VG og Dagbladet begikk ikke kollektivt selvmord, men sorget for a bli storst pa
nettet slik at de kunne regjere der da overgangen kom, poengterte Frank Rossavik.
- Det samme gjelder for NRK, det gjelder a vaere storst pa andre plattformer slik at
man kan argumentere for statsstotte som supplement til lisensen, mente han.
- Kringkastingsradet ser allmennkringkasting pa nett som en viktig del av
allmennkringkasteroppgaven. Radet tar informasjonen og droftingene til orientering,
oppsummerte May Helen Molvaer Grimstad.

r0fting
Klage pa sann er livet, portrettintervju med forsker Bjarte Bruland.

Radet hadde en diskusjon om hvilke klager som skal behandles. Knut Haavik mente
radet skal ha en hoy terskel nar det gjelder redaksjonelle vurderinger, unntatt nar det
skjer grove overtramp. - Slike saker gar ofte til PFU og da behandler vi dem ikke, sa
May Helen Molvaer Grimstad.
- Dette skurrer litt i mine orer. Det kan tenkes situasjoner hvor mange i radet er uenig
i en PFU-kjennelse. Da mener jeg radet pa selvstendig grunnlag kan diskutere
saken, sa Knut Haavik.

Jon Olav Alstad mente at radet skal vaere forsiktig med dette. - PFU har en
kompetanse som dette radet ikke har. Vi kan ikke overprove dem. Men deler av en
PFU-sak som de ikke har behandlet kan vi mene noe om, sa han.
- Kringkastingsradet skal ha publikums perspektiv. Hvis NRK svarer pa en klage, og
et radsmedlem mener det bor diskuteres, mener jeg det kan vaere tema for radet selv
om det er et redaksjonelt sporsmal. Det rokker ikke ved min redaktorstatus, sa HansTore Bjerkaas, og fortsatte: - Kringkastingsradet er radgivende. Publikum forventer at
radet behandler de klagene som kommer pa en skikkelig mate.
Klagen pa Sann er livet tas etter dette opp pa neste mote.
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Vetle Daler

