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HØRINGSUTTALELSE FRA EFN OM ALLMENNKRINGKASTINGSPLAKAT FOR NRK
Elektronisk Forpost Norge leverer med dette høringsuttalelse til
KKDs høringsnotat om Allmennkringkastingsplakat for NRK[0].
(Også sendt elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.)
EFN vil fremheve tre overordnete prinsipper som hører hjemme i
allmennkringkastingsplakaten og fremsetter 5 endringsforslag til
plakatens tekst (i form av fem tillegg til eksisterende punkter),
samt tre nye punkter, for å få de tre prinsippene med. De tre
prinsippene er (1) åpne standarder, (2) fribrukslisenser og (3)
fri programvare. EFN mener at det må stilles krav til
allmennkringkastere om å bruke åpne standarder, og at bruk av
fribrukslisenser og fri programvare bør tilstrebes og oppmuntres i
størst mulig grad, spesielt i utviklingen av kringkasterens egne
tjenester og produkter, og særlig innenfor rollen som
allmennkringkaster.
Når det gjelder betydningen av åpne standarder, vil EFN spesielt
trekke frem tre kilder: Teknologirådet, som i likhet med EFN går
inn for at det skal stilles krav til at allmennkringkastere skal
bruke åpne standarder[1], Stortingsmelding nr. 17 (20062007), Eit
informasjonssamfunn for alle[2], og til slutt den pågående
høringen om Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske
IKTstandarder for offentlige virksomheter[3]. EFN legger vekt på
at åpne standarder er det beste grunnlaget for å oppnå universell
utforming og for å bevare brukernes tilgangsrettigheter og
demokratisk kontroll og oversikt. Derfor er åpne standarder en
nødvendig forutsetning for allmennkringkasting. Idag ligger NRK på
etterskudd med hensyn til åpne standarder[4], noe som medfører at

NRK også ligger på etterskudd i forhold til den teknologiske
utviklingen og oppslutningen fra yngre generasjoner[5].
Når det gjelder fribrukslisenser, så er EFNs syn at NRK bør ta i
bruk slike når NRK skal tilgjengeliggjøre arkivmateriale på
Internett, slik som BBC gjør[6],[7]. På denne måten kan NRK
benytte seg av sine egne brukere til å spre og videreformidle
kulturarven, ved at brukerne som privatpersoner har tillatelse fra
NRK til å benytte seg av Internett, fildeling og andre teknologier
for å kopiere og spre kulturarven. Dette kan oppnås ved å ta i
bruk standardiserte fribrukslisenser, som f.eks. Creative
Commonslisenser[8], som brukes til å merke filene med
standardiserte spesifiseringer av brukstillatelser i henhold til
den valgte lisens. Slike lisenser vil utgjøre en hjørnestein i den
fremvoksende infrastrukturen for kultur og
kunnskapsallmenninger[9] i nettsamfunnet.
Når det gjelder fri programvare i forhold til rollen som
allmennkringkaster er EFNs syn tredelt:
1. Allmennkringkasting bør i størst mulig grad være basert på fri
programvare.
2. Alle programvaretjenester og produkter som utvikles av
allmennkringkasteren selv til bruk for allmennkringkasting skal
være basert på fri programvare.
3. Allmennkringkasterens kommersielle tilbud bør i størst mulig
utstrekning være basert på fri programvare.
Begrunnelsen for dette er at fri programvare sørger for at
allmennkringkasteren unngår produktinnlåsing og kontroll fra store
programvareleverandører, og det demokratiske underskuddet som
følger av dette. Dermed kan allmennkringkasteren beholde den
redaksjonelle kontrollen over sitt innhold, samt opprettholde den
praktiske friheten til å ivareta allmennkringkastingsplakatens
målsetninger. Videre er det et allment prinsipp at produkter og
tjenester som utvikles for offentlige midler (f.eks. lisenspenger,
skatt o.l.) skal eies og kontrolleres av det offentlige, og med
åpenhet og tilgang for alle borgerne.
EFNS FORSLAG TIL ENDRINGER (TILLEGG) TIL ALLMENNKRINGKASTINGSPLAKATEN
På ovenstående bakgrunn foreslår EFN 5 endringsforslag til
plakatens tekst (i form av fem tillegg til eksisterende punkter),
samt tre nye punkter.
Under overskriften "NRK skal være allment tilgjengelig" står bl.a.
følgende tre punkter:
* NRKs tre hovedkanaler for hhv radio og fjernsyn skal være
tilgjengelige for hele befolkningen.

* NRKs tre hovedkanaler for hhv radio og fjernsyn skal være gratis
tilgjengelig for alle lisensbetalere på minst én
distribusjonsplattform.
* Selskapet skal være til stede på, og utvikle nye tjenester på
alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med
sitt samlede programtilbud.
EFN foreslår følgende endringer (tillegg), der våre tillegg er
skrevet med UTHEVET SKRIFT, i disse tre punktene:
* NRKs tre hovedkanaler for hhv radio og fjernsyn skal være
tilgjengelige for hele befolkningen, OG PÅ MINST EN ÅPEN STANDARD
(ÅPENT FORMAT).
* NRKs tre hovedkanaler for hhv radio og fjernsyn skal være
gratis tilgjengelig for alle lisensbetalere på minst én
distribusjonsplattform, HVORAV MINST EN DISTRIBUSJONSPLATTFORM
SKAL VÆRE EN ÅPEN STANDARD.
* Selskapet skal være til stede på, og utvikle nye tjenester på
alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med
sitt samlede programtilbud. EGENUTVIKLEDE TJENESTER OG
PRODUKTER FOR ALLMENNKRINGKASTING SKAL FØLGE ÅPNE STANDARDER,
TILGJENGELIGJØRES I MINST ETT ÅPENT FORMAT, OG EGENUTVIKLET
PROGRAMVARE SKAL VÆRE FRI PROGRAMVARE.
Under overskriften "NRK skal styrke norsk språk, identitet og
kultur, står følgende to punkter:
* NRK skal bidra til å stimulere til kunstnerisk kreativitet ved
å formidle en bred variasjon av norske kunstuttrykk.
* NRK skal formidle norsk kulturarv. NRKs arkiver er en del av
norsk kulturarv, og selskapet skal arbeide for å digitalisere og
tilgjengeliggjøre disse arkivene for allmennheten. Arkivtilbudet
skal i hovedsak gjøres gratis tilgjengelig.
EFN foreslår følgende endringer (tillegg), der våre tillegg er
skrevet med UTHEVET SKRIFT, i disse to punktene:
* NRK skal bidra til å stimulere til kunstnerisk kreativitet ved
å formidle en bred variasjon av norske kunstuttrykk. DER DET ER
MULIG SKAL NRK OPPMUNTRE TIL KUNSTNERISK KREATIVITET GJENNOM Å
ÅPNE FOR Å SKAPE AVLEDETE VERK, VED Å BRUKE EN STANDARDISERT
FRIBRUKSLISENS (F.EKS. CREATIVE COMMONS SHAREALIKELISENSER) SOM
EKSPLISITT GIR TILLATELSE TIL Å SKAPE OG SPRE AVLEDETE VERK.
* NRK skal formidle norsk kulturarv. NRKs arkiver er en del av
norsk kulturarv, og selskapet skal arbeide for å digitalisere og

tilgjengeliggjøre disse arkivene for allmennheten. ETHVERT
DIGITALT ÅNDSVERK I NRKS DIGITALE ARKIVER SKAL
TILGJENGELIGGJØRES I MINST ETT ÅPENT FORMAT. Arkivtilbudet skal
i hovedsak gjøres gratis tilgjengelig. ARKIVTILBUDET SKAL I SÅ
STOR GRAD SOM MULIG GJØRE BRUK AV FRIBRUKSLISENSER.
EFN foreslår tre nye punkter til Allmennkringkastingsplakat for NRK:
1. NRK skal som allmennkringkaster bidra til utviklingen av
digitale kultur og kunnskapsallmenninger.
2. NRK skal til enhver tid følge Referansekatalog over anbefalte
og obligatoriske IKTstandarder for offentlige virksomheter.
3. Lisensmidler og andre offentlige inntekter skal ikke bli brukt
til å subsidiere lukkede formater, DRMteknologi (kopi og
avspillingssperrer, elektroniske låser på eksemplarer av verk
eller i kundens avspillere), eller produsenteid programvare.
Punkt 1 hører etter EFNs vurdering mest hjemme under overskriften
"NRK skal understøtte og styrke demokratiet".
Punkt 2 hører etter EFNs vurdering hjemme under overskriften
"NRK skal være allment tilgjengelig".
Punkt 3 hører etter EFNs vurdering hjemme under overskriften
"NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikkekommersielt".
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