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Fleire språk på skjermen
Vegard T. Foseide

Styreleiar i Kringkastingsringen
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Når ein argumenterer for meir nynorsk 
i eit eller anna høve, møter ein ofte 
argument som går på at ordningane 
for språkleg likeverd og rettferd me 
har i Noreg er “særnorske”. Dette kan 
nok stemme av og til i nokre konkrete 
døme, men det å ha “særnasjonale” 
språklege ordningar og reglar er langt 
ifrå unikt. Det er tvert imot heilt vanleg 
i dei fleste land!

Om me ser på situasjonen i Europa, 
finst det knapt eitt einaste land som 
ikkje har fleire offisielle språk, eit regi-
onspråk eller to, eller minoritetsspråk 
med ulike grader av offisiell status. 
Dette kjem tydeleg fram i kringkastin-
ga rundt om på kontintentet.

På fjernsynsskjermen er me i Noreg 
vande med å ha undertekster på 
utanlandske program. I mange andre 
land, spesielt i større språkområde 
som dei spansk- og tyskktalande, er 
det vanleg med dubbing, altså at ein 
byter ut lyden av den framandspråk-
lege talen med lyd på sitt språk. Men 
i land der teksting er normalt, kan det 
faktisk vere fleire linjer med tekster på 
ulike språk – samstundes.

Dette kan vere teksting av store nabo-
språk som russisk på estiske fjernsy- 

nskanalar, eller det vesle nasjonalsprå-
ket luxemburgsk som blir teksta 
samstundes med tysk eller fransk på 
kinofilmar i Luxemburg. Israelsk fjern-
syn har ofte både russisk og arabiske 
tekster på hebraisktalande program. 
Dette er ikkje uvanleg, fleirspråklegheit 
på fjernsynskanalar er vanleg i mange 
land, og dei eventuelle klagane på 
nynorsk teksting her til lands er ingen-
ting å bry seg om. 

Me bør heller prøve ut nye måtar å 
vise fram språka i Noreg på, både 
for at det skal vere lettare å forstå for 
morsmålsbrukarane, men òg for å vise 
fram språkmangfaldet og kanskje lære 
oss sjåarar noko. No trur eg ikkje den 
neste og beste kampsaka er å byrje å 
kjempe for at NRK skal tekste “Pinle-
ge sjukdommar” eller “Game of thro-
nes” med tre linjer på nynorsk, bokmål 
og samisk, men det er lov å drøyme.

I denne utgåva av Kringom kan de 
lese om språksituasjonen i Finland, og 
korleis den kjem til syne i kringkastin-
ga der. I dei neste nummera av dette 
bladet kjem me til å halde fram med 
å presentere mediespråksituasjonen i 
fleire land, og vise fram døme på kor-
leis andre land taklar å ha fleire offisiel-
le språk innanfor landegrensene sine.
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Er tekstinga i NRK trua?

Det vart kjend i april i år at 53 tekstarar 
i NRK fremma eit krav om fast tilset-
ting etter at NRK i februar signaliserte 
eit ynskje om å sette tekstinga ut av 
huset, til eitt eller fleire eksterne firma. 
Marianne Hagen sa til Dagbladet i 
september at dersom tekstinga vert 
sett ut av huset, so vil det gå ut over 
kvaliteten.

– Språk er ein del av NRKs kjerneom-
råde og samfunnsoppdrag, sa Hagen 
til dagbladet. 

Argumenta som vert trukke fram er at 
tekstarar i den kommersielle delen av 
bransjen har eit høgt tidspress, og dei 
har dårlegare vilkår enn NRK nyttar i 
dag. 

– Under slike høve gjer ein fleire 
feil, og det vert dårlegare kvalitet 
på tekstinga, i følge Hagen.  

I møtet med leiinga i NRK uttrykte dei 
at dersom det vert aktuelt å omorgani-
sere teksteavdelinga, vil dette ikkje gå 
ut over kvaliteten slik han er i dag.
Thor Gjermund Eriksen ytra eit ynskje 
om at det vert stimulert til eit fagmiljø 
for tekstarar i Noreg. 

Kanskje eit slikt miljø i framtida vil 
kunne tilby tenestar til ulike streaming-
tenester, som Netflix og HBO, slik at 

dei òg kan gje alle sjåarane sine høve 
til å lese språket sitt i undertekstane – 
også nynorskbrukarar. 

Teksteavdelinga i NRK fører ei-
gen statistikk over kor mykje dei 
tekstar på nynorsk. I fjor kom dei 
også opp i 25 prosent. 

All teksten me les på TV tilsvarer i snitt 
10–15 romanar i året, då er det godt å 
vite at NRK i alle fall leverer ein god del 
av denne teksten på nynorsk. 

Leiaren for programpresentasjonen 
i NRK, Tor Sigbjørn Pundsnes seier 
til Dagbladet at dei jobbar med ei ny 
organisering av tekstområdet.

– Kvaliteten på teksten er ek-
stremt viktig. Me er opptekne av 
kvalitet uanettt kven det er som 
leverer produktet, legg han til. 

Dei er inne i ei tid der dei ser på fleire 
ulike løysingar, og ingenting er avgjort 
enno. Det kjem nok heller ikkje ei 
avgjerd om framtida for teksting i NRK 
før jol. I ein slik situasjon er mange 
ulike meiningar om kva som er rett og 
ikkje. Og det er fleire omsyn ein må ta 
med i arbeidet. 
Men ein ting er sikkert: Kvaliteten må 
gå føre kvantiteten – eit ansvar me trur 
NRK er medvitne.

Anne Svanaug Straume

Dagleg leiar i Kringkastingsringen



Har sikla etter prisen i 20 år
Sigrid Sørumgård Botheim

Styremedlem i Kringkastingsringen
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Kringkastingsringen tok turen til Ber-
gen for å dele ut prisen fredag 2. 
desember. Om lag tjuefem menneske 
var møtt opp i Ervingen kulturhus for å 
heidre vinnaren.

– Det er ei stor ære å få same ut-
merking som mellom andre Herbjørn 
Sørebø, Hartvig Kiran og Arthur 
Klæbo har fått før meg. Det er både 
inspirerande og forpliktande – eg må 
vera kravstor til meg sjølv i 
det daglege, og skal halde 
fram med å finslipe språket 
mitt enda meir enn før, sa 
prisvinnaren.

Riise understrekar kor viktig det er å 
arbeide med språket kvar einaste dag, 
viss ikkje blir det til slutt likegyldig for 
dei som høyrer på. 

– Ein blir aldri ein utlærd språkbru-
kar, meiner han. 

Sjølv har Riise vald å bruke ein munn-
leg og aktiv nynorsk i TV2, der det 
aller viktigaste er å bli forstått.

EI RYGGSTØ FOR DIALEKTANE
Journalisten frå Sæbø starta karrieren 

i NRK i 1983. Der var han program-
leiar for mellom anna Norge Rundt, 
Sommeråpent og Dagsrevyen. Sidan 
2006 har vi sett han på TV2 i program 
som God Morgen, Norge og Lands- 
tinget. I dag er han nyhendeanker i 
hovudsendingane til TV2 Nyheter.

I grunngjevinga til juryen står det mel-
lom anna at Arill Riise er ein tydeleg 
og stødig språkbrukar som formidlar 

nyhende på eit 
tilnærma nor-
mert nynorsk. 
Han trekkjer 
sjølv fram 
normaltalemål 

som ei viktig ryggstø for dialektane. 
Men overgangen til normert språk var 
ikkje berre enkel.

– Det var eit tap å sleppe dialekten 
min. Da eg arbeidde i NRK Møre og 
Romsdal fekk eg beskjed om at eg 
måtte prate normert, for nordmørin-
gane forstod ikkje ørstadialekt! Men 
seinare, særleg etter eg flytta til Oslo, 
var nynorsken god å stø seg på. Eg vil 
gjerne nytte høvet til å takke Asbjørn 
Gjerde, han var på mange måtar den 
språklege mentoren min.

Arill Riise var svært glad da han fekk Kringkastingsprisen 2016. – Eg 
har lagt merke til prisvinnarane kvart år, og håpa at eg ein gong kan-
skje skulle få han sjølv. Dette har eg sikla på lenge, sa nyhendeankeret 
under prisutdelinga.

Å få prisen er 
både inspirerande 
og forpliktande

”  
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SPRÅKLEG MANGFALD
I takketala sa Riise at han aldri har fått 
kjeft for språket sitt, eller at han har 
møtt på hindringar som nynorskbru-
kar. Han meiner at nordmenn har blitt 
rausare når det gjeld språkleg mang-
fald. Prisvinnaren er heller ikkje redd 
for framtida til nynorsken i TV2.

– To av tre nyhendeanker på TV2 
er nynorskbrukarar. Vi er den 
einaste kanalen i Noreg som har 
eit mannleg nynorskanker. Mange 
unge journalistar nyttar nynorsk, 
seier Riise.

Han held fram med å fortelje om at  
TV2 har ein raus språkpolitikk der det 
er viktig å spegle heile folket. 

– Eg synest det fungerer godt utan 
at det finst eit språkkrav i TV2. Det er 
langt viktigare at hovudkontoret held 

Rise har sikla etter prisen i 20 år, no kan han endeleg juble. 
Foto: Anne Svanaug Straume

fram med å liggje i Bergen. I Oslo blir 
ein lett sogen inn i hovudstadsspråket. 
Riise avslutta med å seia at prisen er 
ein stor inspirasjon til å «gønne på» 
vidare.

Fakta: 
• Prisen er ein av dei eldste medie-

prisane i Noreg, fyrste gong tildelt 
Arthur Klæbø og Hartvig Kiran i 
1978.

• Prisen går til ei røyst i eteren som 
utmerkar seg med godt språk i 
radio eller fjernsyn

Dei siste vinnerane er: 
2016: Arill Riise
2015: NRK Super
2014: Marta Norheim
2013: Ingunn Solheim
2012: Knut Magnus Berge
2011: Morten Sandøy
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Kommersiell allmennkringkastar utan språkkrav!
Anne Svanaug Straume Dagleg leiar i Kringkastingsringen

I 2015 vart mediemangfaldsutvalet 
sett ned, med formål om å finne ut kva 
mål staten skal ha for mediemangfald, 
og korleis statens økonomiske verke-
middel best kan nyttast for å stimulere 
til eit framleis mediemangfald i Noreg.

No i oktober har dei kome med ei 
delinnstilling om korleis landet i fram-
tida kan finansiere ein kommersiell 
allmennkringkastar. Dei går inn for at 
staten skal bidra med finansiering. Om 
det er rett eller gale skal eg ikkje gå 
inn på her, men det eg vil poengtere er 
at dei ikkje har nemnt noko om ein slik 
allmennkringkastar skal nytte nynorsk. 

Gjennom nesten 25 år har TV 2 vore 
ein slik kommersiell allmennkringkas-
tar. Dei er i dag inne i den tredje avtala 
si, som har vorte forlenga, og varar ut 
året. I dei siste to avtalene har det vore 
nedfelt eit lite, men viktig krav. Kravet 
seier at dei skal nytte båe dei offisielle 
målformane i Noreg i hovudkanalen 
sin. 

TV 2 har aldri fått kritikk frå Medie-
tilsynet for ikkje å oppfylle kravet. 
Nettopp av di dei alltid har nådd dette 
målet. Med veteranane Morten San-
døy og Arill Riise på laget, har dei ikkje 
trunge å uroe seg for dette lille, men 
viktige kravet. Og fleire flinke nynor-
skjournalistar har kome til. Dessutan 
har kanalen hatt god tradisjon for eit 
dialektmangfald – om ikkje betre enn 

NRK, so i alle fall på linje med dei. 
Som Medietilsynet rapporterte i all-
mennkringkastingsrapporten for 2015 
so vert «Medarbeiderane oppmuntra til 
å bruke sine eigne dialektar på skjer-
men» i TV 2. 
 
Ein allmennkringkastar, kommersiell 
eller ikkje, bør ha eit krav om å nytte 
båe dei offisielle norske språka me 
har her i landet. Ein må kunne vente 
av slike allmennkringkastarar at dei 
er kompetente til å levere produkt på 
både nynorsk og bokmål. 

Dersom staten no går inn for å bidra 
med finansiering av ein kommersiell 
allmennkringkastar, uansett kven det 
måtte bli, vil eg trekke fram to grunnar 
til at det må stillast krav om bruk av 
nynorsk. 

1. Dersom staten på vegne av det 
norske folk skal finansiere ein kom-
mersiell allmennkringkastar, må kring-
kastaren få fram språkmangfaldet i 
Noreg. 
2. Dei staten kjøper tenester av må 
halde seg til offisiell norsk språkpoli-
tikk.

Dersom det vert snakk om store 
summar frå staten bør kulturministeren 
Linda Hofstad Helland ikkje stille noko 
lågare krav til ein framtidig kommersiell 
allmennkringastar enn til NRK. Minst 
25 prosent nynorsk – og helst meir!

Teksten vart fyrst publisert i Norsk Tidend nr 5-2016
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Når vi målfolk snakkar for vidare bruk 
av språket vårt, blir vi ofte møtt med at 
nynorsk passar så godt til lyrikk, til vår 
store frustrasjon. Likevel bør vi kan-
skje òg stoppe og setje pris på den 
statusen nynorsk nyt i lyrikken. For slik 
tidlegare leiar i Noregs Mållag, Kristian 
Ihle Hanto, sa det, ligg det eit stort re-
torisk potensiale i å utnytte kor popu-
lært nynorsk er i lyrikk. Vi har snakka 
med ein diktar og ein akademikar om 
nynorsk og lyrikk.

Mads Breckan Claudi, doktor-
gradsstipendiat i lyrikk ved UiO

Med tanke på NRK si diktkåring i 
haust, trur du at nynorsk har nokre 
kvalitetar som gjer det spesielt godt 
eigna til lyrikk? Kva er desse kvaliteta-
ne i så fall?
– Eg er skeptisk til tanken om at det 
finst noko ibuande i noko språk som 
gjer det særleg eigna til lyrisk dikting. 
Når det er sagt, trur eg kanskje ny-
norsk i større grad enn bokmål har blitt 
forma nettopp som eit diktarisk språk, 
det vi seie av diktarar, i diktinga.

– Innanfor nynorsken finst det jo ein 
tradisjon for språkleg nyskaping som 

går attende til Aasen, og denne vart vi-
dareført av diktarar som Olav Nygaard, 
Olav Aukust og Kristofer Uppdal tidleg 
på 1900-talet. Dersom det finst særle-
ge kvalitetar ved nynorsken som lyrisk 
språk, trur eg det må liggje i ein tradi-
sjon som tilbyr stor språkleg fridom og 
stort rom for språkleg kreativitet.

Marit Kaldhol, diktar

Har du eit spesielt forhold til nynorsk 
lyrikk?
– Nynorsk er det skriftspråket eg sjølv 
nyttar når eg skriv både lyriske og pro-
saiske tekstar. For meg er ikkje nynor-
sken avgrensa til eit lyrikkspråk – han 
er brukandes til alt frå avhandlingar i 
kjernefysikk til grafitti på doveggen.

– Bokmålet har òg kvalitetar som 
eignar seg til eit lyrisk språk. Nynor-
sken er eit verb-språk som framhevar 
handling og har potensiale for sterkare 
dynamikk; av same grunn, trur eg, 
er han ofte konkret slik at sanseinn-
trykka blir framheva og teksten kjem 
nært innpå lesaren. I tillegg nyttar 
nynorsken eit rikt spekter av diftongar 
og sterke konsonantlydar, noko som 
bidreg til mangfald i klangbildet.

Nynorsk som lyrikkspråk
Kristofer Olai Ravn Stavseng
Styremedlem i Kringkastingsringen

Denne hausten sette NRK lyset på norsk lyrikk, der folket fekk røyste 
fram tidenes beste dikt. Av seks finalistdikt var fire av dei nynorske, der 
Olav H. Hauges «Det er den draumen» gjekk av med sigeren. Lyrikken 
og litteraturen er eit av dei områda der nynorsken står sterkast.



Eit blikk til Finland 

Finland har to nasjonalspråk, både 
finsk og svensk. Finsk nyttast av kring 
93 % av befolkninga og svensk av 
kring 6 %. Den finske grunnloven, 
Grunlagen, slår i §17 fast at dei to na-
sjonalspråka er likeverdige som nasjo-
nalspråk. Men korleis fungerer dette i 
praksis? 

Det varierer veldig etter kva for sam-
funnsområdet ein ser på, og korleis 
ein definerer likeverd, poengterer Sjur 
Nørstebø Moshagen, prosjektleiar ved 
Institutt for språk og kultur i Tromsø. 

– Om ein ser det frå ein språkbrukar-
synsstad kunne ein formulera det slik: 
kan ein leva heile livet på svensk, og få 
same rettar, tenester og eit fullt liv like 
mykje som på finsk? Svaret er inntil 
vidare ja, for visse delar av svenskfin-
land, men at mange opplever at det 
heile tida blir vanskelegare, skriv Sjur 
Nørstebø Moshagen i ein epost til 
Kringom. 

Moshagen peiker på at det innanfor 
offentleg forvaltning òg varierer stort, 

men at han til dømes aldri har hatt 
problem med å få svensk sørvis hjå 
dei finske skattemyndigheitene. 

– Grunnlova har òg vore – og er – vik-
tig for å sikra at politiske vedtak ikkje 
overkøyrer dei svenske språkområda: 
alle lovendringar som kan få konse-
kvensar for språkbrukarane må vurde-
rast av eit såkalla grunnlovsutval, som 
har mandat til å forkasta lovforslag 
dersom dei meiner lovutkastet bryt 
mot språkparagrafane i grunnlova. 
Dette hende for berre nokre år sidan, 
då ei forvaltningsreform vart stoppa 
fordi grunnlovsekspertane meinte at 
reforma ikkje tok tilstrekkeleg omsyn til 
dei språklege tilhøva.

Samstundes fortel Moshagen at det 
i mange situasjonar ikkje fungerer: 
du kan til dømes ikkje rekna med å 
kunna prata svensk med politifolk i 
Helsingfors (sjølv om alle politifolk skal 
kunna svensk), og det er heller ikkje 
sikkert at du får svenskspråkleg sørvis 
i helsetenesta – det er same krav til 
svenskkunnskapar der. Dette trass i 
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Guro Kvalnes

Styremedlem i Kringkastingsringen

Nordmenn har lenge kjent ei dragning mot dei meir kontinentale dan-
skane og dei venlge prisa daglegvarene rett over svenskegrensa. I det 
store og det heile kjenner me godt til våre grannar både i Sverige og 
Danmark. Finland derimot har ein tendens til å bli liggande i skuggen. 
Men med sin tospråklege situasjon er Finland i grunn interessant for 
dei med hjarte for språkleg mangfald.  



at Finland registrerer morsmål for alle 
innbyggjarar, og dermed automatisk 
skulle kunna gje sørvis på språket 
som er registrert, skriv Moshagen. 

– No er jo majoriteten av finnane 
finskspråklege, korleis er tilhøva for 
dei svenskspråklege, 
kan det snakkast om ei 
diskriminering? 

Nei. Det betyr ikkje at 
ikkje svenskspråklege 
kan oppleva at språket 
deira er under press, 
men det er ingen som 
kallar det diskrimine-
ring.

– Men korleis kjem den tospråklege 
situasjonen til utrykk gjennom media? 
Er strategien utskiljing eller integrering? 
(Eigne finske aviser, eigne svenske?) 

Dei aller fleste avisene er anten 
svenskspråklege eller finskspråkle-
ge. Det er ein eksplisitt strategi at 
minoriteten i størst mogleg grad skal 
kunna fungera og få all informasjon på 
sitt eige morsmål trass i at dei fleste 
svenskspråklege kan finsk bra eller 
riktig bra.

- Ser du parallellar til den situasjonen 
me har i Noreg med bokmål/nynorsk? 

Grunnleggjande er situasjonen sjølv-
sagt ulik: svensk og finsk høyrer til 
ulike språkfamiliar, og ein kan ikkje 
skjøna det andre språket utan aktiv 
læring. Nynorsk og bokmål er ulike 

språk berre i språkpolitisk meining, 
språkvitskapleg er dei sjølvsagt svært 
like.

Samtidig er det ein parallell i at kam-
pen for finsk på 1800-talet var ein 
kamp for språket til store delar av 

folket, på same måten 
som han var det for 
nynorsken. Men det 
er òg ein viktig skil-
nad: medan dansken 
og seinare bokmålet i 
Noreg på den tida i all 
hovudsak var språket 
til overklassen i byane, 
var svensk i Finland 
like mykje eit allmoge-
språk som det finsk 

var – dei aller fleste svenskspråklege 
var bønder og fiskarar til liks med dei 
finskspråklege landsmennene.

Moshagen meiner at Noreg har mykje 
å læra av Finland.  

– Fyrst og fremst ei grunnleggjande 
forståing for og aksept for fleirspråk-
legheit, både i det offentlege rommet 
og i offentleg administrasjon. I Finland 
er det sjølvsagt at ein skal ta omsyn 
til språket når ein planlegg offentlege 
tenester, medan ein i Noreg må job-
ba livet av seg for i det heile å få til ei 
nynorsk parallellklasse. Men Finland 
har òg ting å læra av Noreg, særleg 
når det gjeld språkpolitikken overfor 
samane. Og Finland kunne læra mykje 
av den norske haldninga til dialekt-
bruk, og den byrgskapen dei fleste 
kjenner over si eiga dialekt. 
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I Finland er det 
sjølvsagt at ein skal 
ta omsyn til språket 

når ein planlegg offent-
lege tenester, medan 
ein i Noreg må jobba 
livet av seg for i det 
heile å få til ei nynorsk 
parallellklasse. 

”



Møte med historisk flinke NRK

Dei siste åra har me òg hatt eit eige 
møte med NRK Super, som kom i 
stand etter at dei viste seg å vere min-
dre gode på nynorsk og dialektbruk 
i oppstarten i 2007. Ein kan aldri vite 
kor mykje våre innspel og vaktbikkje-
rolle har medverka, men no er Super 
eit av nynorskflaggskipa i rikskringkas-
tinga, og i 2015 var 
26 % av sendingane 
deira på nynorsk og 
nynorsknær dialekt.

POPULÆR NY-
NORSK
I år kunne sjefen for NRK Super, Hildri 
Gulliksen, fortelje oss mykje godt om 
språkarbeidet deira. Mellom anna at 
dei ofte prioriterer å nytte nynorsk 
dubbing på tv-seriar dei veit vil bli po-
pulære, og dette er også tilgjengeleg 
på nett-tv, og i den mykje brukte NRK 
Super-appen for mobiltelefonar og 
nettbrett.

Nynorsken er òg ein naturleg del av all 
slags innhald dei produserer, om det 
er i tøysete songar innimellom pro-
gramma, nynorsk dubbing av ung-
domsseriar eller programleiarar med 

nynorsknære dialekter. Dette gav me 
òg ros for, at nynorsk «dukkar opp» 
overalt.

BORN SKAL KJENNE SEG ATT
NRK Super fortalde at dei er opptekne 
av å ha eit breitt mangfald av dialekter 
i kanalen. Dei ønskjer at borna skal 

kjenne seg att i det dei 
ser på fjernsyn. Den 
prisvinnande serien 
«Klart eg kan», laga ved 
distriktskontoret i Sogn 
og Fjordane, er eit godt 

døme på både nynorsk- og dialekt-
bruk. 

Det er nok billegare å be ein gjeng 
frå NRKs hovudkontor på Marienlyst 
finne nokre ungar i nabolaget på Oslos 
vestkant, men om ein ikkje systema-
tisk arbeider for andre alternativ frå an-
dre stader i landet, kjenner ikkje born 
flest seg att i verken språk eller miljø. 

NYNORSK PÅ NETT
Me i Kringkastingsringen var sjølvsagt 
positive til dei gode tala, og gav ut-
trykk for det. Me trakk òg fram at me 
ønskjer at dei vert flinkare til å nytte 
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Det har vore ein lang tradisjon for Kringkastingringen å møte kringkas-
tingssjefen kvart år for å høyre om situasjonen for nynorsk i NRK, og å 
gje tilbakemeldingar frå organisasjonen. Saman med Noregs Mållag og 
Norsk Målungdom er me konstruktive når me kan, og refsar når me må.

       Nynorsk er ein 
naturleg del av alt 
NRK produserar. 
”  

Vegard T. Foseide

Styreleiar i Kringkastingsringen
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normert nynorsk, både i tale, men 
ikkje minst på nett. NRK Super var 
einige i at dei har litt å jobbe med når 
det gjeld meir nynorsk på nett. Me ser 
fram til å sjå resultat der.

HISTORISK NYNORSKMÅL
På møtet med kringkastingssjefen 
Thor Gjermund Eriksen (der òg NRKs 
språksjef Ragnhild Bjørge var med), 
var det på sin plass å skryte av at 
NRK for første gong hadde nådd 25 
% bruk av nynorsk og nynorsknære 
dialekter i gjennomsnitt for alle sine 
kanalar. 

Medietilsynet har konkludert med at 
dei heller ikkje denne gong oppfylte 
språkkravet, då det er spesifisert at 
det skal vere 25 % i alle kanalar, men 
det er likevel grunn til ros.

HANDLINGSPLAN FOR NYNORSK
Me tok opp tema som den usikre 
situasjonen for tekstarane i NRK-
systemet, som har gjeve uttrykk for 

uro mellom anna rundt kvaliteten 
på nynorsktekstinga viss ei planlagt 
konkurranseutsetjing går gjennom 
for tekstinga. NRK forsikra oss om at 
nynorskkompetanse er ein særs viktig 
faktor for dei i denne prosessen. 

Me var òg spente på å høyre om den 
kommande handlingsplanen for ny-
norsk i NRK, som overraska oss på 
ein positiv måte. Dei fleste av våre 
innspel og bekymringar var allereie 
tekne opp i dei førebelse forslaga til 
tiltak, som blir endelege på nyåret. Til 
dømes må ein ansvarleggjere mellom-
leiarar for språket, ein må syte for at 
nynorsksaker lettare kjem på NRK.no 
og kanskje skal ein ha «nynorskfad-
derar» for journalistar?

Det var uansett eit særs positivt møte, 
der det historisk gode nynorskåret i 
fjor ikkje ser ut til å bli eit blaff, då me 
skal hjelpe NRK å følgje opp dei gode, 
konkrete planane for godt nynorskar-
beid framover.

Frå venstre: Vegard T. Foseide (Kringkastingsringen), Arne Helsningen (TV-sjef, NRK), 
Ragnhild Bjørge (språksjef, NRK), Thor Gjermund Eriksen (Kringkastingssjefen), Gro 
Morken Endresen (Noregs Mållag), Fredrik Hope (Norsk Malungdom), Magne Aasbrenn 
(Noregs Mållag) Foto: Anne Svanaug Straume
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Mediemålåret 2016

Trass ustabiliteten i media, har det vore 
nokre lyspunkt i løpet av året, men òg 
saker som ein må følge opp framover. 
Me skal sjå på nokre av hovudpunkta 
frå året som har gått. 

I sumar kom allmennkringkastings-
rapporten. Medietilsynet konkluderte 
med at TV 2 nådde kravet til språkbruk 
i kanalen i 2015. Jamvel om dei ikkje 
konkluderte med det same for NRK, 
nådde dei 25 prosent nynorsk i eteren. 
Dette sette ein standard i 2015, som 
ein har grunn til å tru vil halde fram, når 
rapporten for 2016 kjem neste sumar. 

STRATEGISK PLAN
TV 2 lanserte sin strategiplan kalla «TV 
2 i 2020» tidlegare i år. Dei har planar 
om å kutte 350 millionar kroner i løpet 
av 2020. For å nå målet legg dei ned 
lokalkontoret i Kristiansand, i tillegg til 
at dei skal redusere talet tilsette ved 
lokalkontora. Lokalkontora med to 
tilsette vil miste ein tilsett. 
Kor vidt dette vil gå ut over den språk-
lege kvaliteten er vanskeleg å spe-
kulere i. Ein får håpe at mangfaldet i 
språket og kvaliteten i språket ikkje 
forsvinn.

STATSBUDSJETTET
Det er mykje ein kan seie om framleg-
ga til statsbudsjett for 2017. I skrivan-

de stund er det ikkje teke noko ende-
leg avgjerd. 
For NRK har ikkje regjeringa gjort fram-
legg om ei auke i lisensen. Sjølve har 
NRK ynskt 30 kr i auke, medan SV har 
føreslått ei auke på 60 kr. Vert lisensen 
fryst vil han ligge på 2577 kr, som i 
dag. Kulturministeren, Linda H. Hel-
leland, har fått mykje kritikk for å ikkje 
engasjere seg nok for mellom anna 
kultur og media. Dette vert forsterka 
av framlegget om å kutte 10 millionar 
kroner i pressestønaden for 2017. 

IKKJE SØKT KONSESJON
TV 2 søkte ikkje på ny for å bli ein 
kommersiell allmennkringkastar. Det 
betyr at når avtala dei har i dag går ut 
over nyttår, har ikkje TV 2 lenger eit 
krav som seier dei skal nytte båe dei 
offiselle målformene. 
Det betyr ikkje at dei kjem til å slutte å 
nytte nynorsk eller dialekt i sendinga-
ne sine. Når dei tidlegare år har nådd 
målet om å nytte båe målformene har 
ikkje det vore noko dei har trunge å 
jobbe for. Fordi dei allereie har journa-
listar som nytta nynorsk og dialekt. Det 
vert likevel spanande å følgje med kva 
som skjer i TV 2 i 2017. 

Tidlegare i bladet har de kunne lese 
om situasjoenen for tekstinga i NRK. 
Det kjem lite truleg ei avjgerd før nyttår. 

Det siste året har det vore store endringar i media i Noreg. Kvardagen 
for mange journalistar har vore prega av mykje kutt og endringar. Fleire 
har mista jobben, og mange har fått tilbod om sluttpakker.

Anne Svanaug Straume Dagleg leiar i Kringkastingsringen
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Gje eit medlemskap i jolegåve
Kringkastingsringen treng fleire medlemmer, og Kringom har ein sterk mis-
tanke om at nett du kjenner minst ein som kunne tenkje seg å bli medlem. 
Dersom du får samtykke frå vedkommande, kan det lett la seg ordna ved å:

1. fylle ut skjemaet under, riva ut dette arket og sende det til oss i posten. 
Adressa er Kringkastingsringen, postboks 9161 Grønland, 0134 Oslo.

2. du kan òg fylle ut same informasjonen og senda til post@kringkastingsrin-
gen.no

Om du vil gje vekk eit medlemskap i jolegåve har me dette tilbod:

Dersom du melder inn personen innan 15. desember får personen ei innmel-
dingspakke med dei to siste av utgåvene av Kringom, samt jubileumsboka 
vår «Med hjarte på rette staden». I tillegg varer medlemskapet frå innmel-
dingsdato til 31.12.2017 (då tek personen over betalinga av medlemskapet).

 INNMELDINGSKUPONG

namn:

adresse:

postnr.:   stad:

tlf.:   (valfritt) 

e-post: (valfritt)

fødeår: (valfritt)

medlemskapstype:

 ordinært (kr. 300 i året)

under 26 år (kr. 150 i året)



Sendar/retur: 
Kringkastingsringen 
Postboks 9161 Grønland 
0134 Oslo 

facebook.com/
kringkastingsringen

kringkastingsringen.no

twitter.com/
kringkastingKringkastingsringen 

ynsker alle ei riktig 
god jol og eit godt 
nytt år!


