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Høringssvar	  vedr.	  inatsisartutlov	  om	  radio-‐	  og	  tv-‐virksomhed	  
	  
	  
Opdateringerne	  i	  lov	  om	  radio-‐	  og	  tv-‐virksomhed	  gælder	  to	  vigtige	  områder:	  
indførelse	  af	  en	  professionel	  bestyrelse	  samt	  oprettelse	  af	  et	  brugerråd.	  Som	  
grundlag	  for	  opdateringen	  af	  loven	  henvises	  bl.a.	  til	  Epinions	  undersøgelse	  fra	  
2012,	  men	  ikke	  med	  ét	  ord	  henvises	  til	  anbefalingerne	  fra	  mediearbejdsgruppen,	  
nedsat	  af	  det	  daværende	  Naalakkersuisut,	  der	  afleverede	  sin	  redegørelse	  i	  
december	  2010.	  Mediearbejdsgruppen	  anbefalede	  i	  forhold	  til	  KNR,	  at:	  
	  
	  

• KNR	  omdannes	  til	  en	  erhvervsdrivende	  fond	  	  
	  

• KNR	  løsgøres	  fra	  den	  årlige	  finanslovsprocedure,	  og	  tilskuddet	  fra	  
landskassen	  vedtages	  ved	  flerårige	  medieforlig	  	  

	  
• KNR	  sikres	  betydeligt	  flere	  midler,	  så	  stationen	  kan	  leve	  op	  til	  sin	  funktion	  

som	  public	  service-‐station	  i	  en	  skærpet	  konkurrence	  fra	  udenlandske	  
medier	  	  

	  
• KNR	  overtager	  forhandlingsretten	  med	  de	  faglige	  organisationer	  	  

	  
• Bestyrelsen	  i	  KNR	  tilføres	  kompetencer	  vedr.	  økonomi,	  finansiering	  og	  

international	  udvikling	  på	  medieområdet	  ud	  fra	  Selvstyrets	  egne	  
anbefalinger	  om	  god	  ledelse	  	  

	  
• KNR	  får	  nye	  og	  bedre	  fysiske	  rammer	  i	  et	  nyt	  mediehus,	  og	  i	  den	  

forbindelse	  opdateres	  det	  digitale	  tv	  redigeringsudstyr	  	  
	  

• Et	  landsdækkende	  digitalt	  arkiv	  oprettes	  med	  hjemsted	  i	  KNR	  	  
	  

• Rollen	  som	  'gatekeeper',	  der	  skal	  varetage	  salget	  af	  udenlandske	  tv-‐
kanaler,	  centraliseres.	  

	  
TP	  glæder	  sig	  over,	  at	  man	  på	  ét	  punkt	  følger	  anbefalingerne	  fra	  
mediearbejdsgruppen,	  nemlig	  m.h.t.	  styrkelsen	  af	  kompetencerne	  i	  KNR's	  
bestyrelse.	  Med	  dette	  lovforslag	  sikres	  også	  armslængdeprincippet,	  således	  at	  
den	  nye	  bestyrelse	  for	  KNR	  alene	  skal	  varetage	  stationens	  tarv	  og	  ikke	  
politikernes.	  Dette	  glæder	  vi	  os	  over,	  ikke	  mindst	  set	  i	  lyset	  af,	  at	  netop	  
styrkelsen	  af	  dette	  princip	  lå	  mediearbejdsgruppen	  meget	  på	  sinde.	  	  



	  
Når	  det	  gælder	  de	  øvrige	  paragraffer,	  har	  TP	  følgende	  bemærkninger:	  
	  
§7:	  Bestemmelserne	  om	  must	  carry-‐forpligtelser	  for	  lokale	  radio-‐	  og	  tv-‐stationer	  
er	  vigtige,	  da	  de	  er	  med	  til	  at	  understrege	  nødvendigheden	  og	  behovet	  for	  public	  
service,	  også	  lokalt.	  
	  
Tusagassiuinermi	  Sulisut	  Peqatigiiffiat,	  TP,	  postboks	  1135,	  3900	  Nuuk.	  
Medieforbundet	  i	  Grønland,	  TP	  -‐	  en	  kreds	  under	  Dansk	  Journalistforbund	  2	  §18:	  
TP	  er	  tilfreds	  med,	  at	  ophavsretten	  her	  explicit	  er	  respekteret.	  §22:	  TP	  hilser	  
velkommen,	  at	  der	  henvises	  til	  informations-‐	  og	  ytringsfriheden	  samt	  
menneskerettighedskonventionens	  artikel	  10.	  Det	  er	  med	  til	  at	  understrege	  de	  
forpligtelser,	  KNR	  har	  som	  public	  service-‐udbyder	  overfor	  befolkningen	  og	  de	  
demokratiske	  institutioner	  i	  samfundet.	  §28:	  Bestemmelserne	  om	  public	  service-‐
kontrakten	  indeholder	  en	  lang	  liste	  af	  målepunkter,	  som	  grænser	  til	  det	  
pedantiske.	  Dette	  vil	  TP	  gerne	  advare	  imod,	  da	  for	  meget	  detailregulering	  er	  
indskrænkende	  for	  armslængdeprincippet.	  §30:	  TP	  mener,	  at	  retten	  til	  
selvregulering	  er	  afgørende	  vigtig	  for	  KNR	  som	  public	  service-‐station.	  §	  33:	  
Nedsættelse	  af	  brugerråd	  for	  KNR	  er	  et	  tiltrængt	  element	  i	  udøvelsen	  af	  public	  
service,	  svarende	  til	  tidligere	  tiders	  programudvalg.	  (Programudvalget	  havde	  
dog	  direkte	  indflydelse	  på	  programvirksomheden).	  Brugerådets	  opgave	  er	  "at	  
rådgive	  bestyrelsen	  om	  hvordan	  KNR	  i	  sin	  programvirksomhed	  bedst	  vil	  kunne	  
varetage	  de	  formål	  og	  opgaver	  for	  KNR,	  der	  er	  fastsat	  efter	  loven."	  I	  den	  
forbindelse	  vil	  TP	  opfordre	  til,	  at	  brugerrådets	  opgaver	  bliver	  konkretiseret,	  
sådan	  at	  der	  ikke	  vil	  herske	  tvivl	  om,	  hvilken	  rådgivning	  der	  er	  tale	  om,	  og	  
indenfor	  hvilke	  rammer	  denne	  skal	  udføres.	  
	  
	  
Som	  medlem	  af	  brugerrådet	  er	  angivet	  'ledelsen	  af	  journalistuddannelsen'.	  TP	  
skal	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  journalistuddannelsen	  i	  dag	  er	  en	  afdeling	  af	  
Ilisimatusarfik,	  Grønlands	  Universitet.	  TP	  mangler	  endvidere	  en	  begrundelse	  for	  
hvorfor	  en	  uddannelsesinstitution	  skal	  have	  sæde	  i	  brugerrådet,	  også	  selv	  om	  
uddannelsen	  beskæftiger	  sig	  med	  journalistik.	  I	  den	  forbindelse	  savner	  vi	  en	  
repræsentant	  for	  ældreforeningernes	  sammenslutning.	  Alle	  senere	  lytter-‐	  og	  
seerundersøgelser	  viser,	  at	  langt	  hovedparten	  af	  lyttere/seere	  tilhører	  
adersgruppen	  over	  40	  år.	  Endvidere	  savnes	  repræsentation	  af	  en	  
landsdækkende	  børne-‐	  og	  ungdomsorganisation,	  eftersom	  børne-‐	  og	  
ungdomsudsendelser	  er	  et	  specifikt	  element	  i	  public	  service-‐kontrakten.	  TP	  
noterer	  sig	  endvidere,	  at	  der	  i	  dag	  ikke	  eksisterer	  en	  aktiv	  landsdækkende	  
lytterog	  seerorganisation.	  §36:	  Som	  det	  bl.a.	  kan	  læses	  af	  anbefalingerne	  fra	  
mediearbejdsruppen	  fra	  2010,	  er	  det	  afgørende	  nødvendigt	  for	  KNR	  at	  have	  et	  
økonomisk	  råderum,	  der	  rækker	  udover	  etårige	  finanslovsbevillinger,	  ikke	  
mindst	  med	  de	  investeringsbehov	  stationen	  til	  alle	  tider	  må	  have	  til	  bl.a.	  at	  
opgradere	  sit	  tekniske	  udstyr.	  Dette	  understreges	  tillige	  i	  bemærkningerne	  til	  
lovforslaget	  angående	  resultatkontrakten	  i	  §	  28:	  At	  kontrakten	  skal	  være	  af	  4-‐års	  
varighed	  er	  primært	  begrundet	  i	  ønsket	  om	  at	  kunne	  give	  KNR’s	  bestyrelse	  
mulighed	  for	  at	  lave	  en	  længerevarende	  strategi	  for	  KNR’s	  virksomhed.	  Efter	  
TP's	  mening	  er	  der	  derfor	  grund	  til	  at	  kritisere,	  at	  der	  fortsat	  er	  tale	  om	  etårige	  



bevillinger,	  som	  gør	  det	  meget	  svært	  at	  langtidsplanlægge	  og	  reelt	  frigøre	  KNR	  
fra	  politisk	  indflydelse.	  
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vil	  i	  samme	  åndedrag	  opfordre	  til,	  at	  der	  gøres	  grundlæggende	  op	  med	  KNR's	  
status	  som	  nettostyret	  virksomhed	  under	  Selvstyret	  med	  henblik	  på	  en	  
omdannelse	  til	  en	  erhvervsdrivende	  fond,	  sådan	  som	  det	  foreslås	  af	  
mediearbejdsgruppen.	  Da	  det	  forudsættes,	  at	  loven	  først	  reelt	  vil	  træde	  i	  kraft	  1.	  
januar	  2016,	  vil	  TP	  foreslå,	  at	  anbefalingerne	  fra	  mediearbejdsgruppen	  vedr.	  
KNR	  tages	  med	  i	  betragtning,	  før	  et	  endeligt	  forslag	  fremlægges	  for	  Inatsisartut.	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen,	  for	  TP's	  bestyrelse	  Mariia	  Simonsen,	  formand	  sign.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


