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HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med
65 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som
påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Gruppen av
hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Anslag viser at
det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2

Høring om endringer i kringkastingslovgivningen
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) takker for invitasjon til å gi innspill i
forbindelse med høringen om endringer i kringkastingsloven og tilhørende forskrifter.
HLFs hovedinnspill:
1. HLF støtter opp om forslaget til utvidede krav til teksting av NRKs kanaler,
herunder krav til direkteteksting hele døgnet, samt på alle programmer
tilgjengelig i audiovisuell bestillingstjeneste.
2. De kommersielle kringkasterne med seerandel over fem prosent må ha
samme krav til teksting som det som er foreslått for NRKs kanaler.
3. Unntaksbestemmelsen «teknisk og praktisk mulig» i kringkastingsforskriftens
§ 2-5 b og § 2-6 a må fjernes.
I henhold til Norges ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til personer
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal hørselshemmede ha tilgang til å delta i
kulturlivet. Fordi kommunikasjon og lyd ofte er viktige elementer innenfor kulturfeltet
faller hørselshemmede lett utenfor. HLFs mål er at hørselshemmede skal ha
likeverdig mulighet til å delta i kulturlivet, hvor de kan være sikre på at deres behov
blir ivaretatt på en god måte.

1

Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results
from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005: 44, 213-230.
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Co
ntent_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
2

Hearing impairment among adults (HIA). Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef – a report of a joint project, 2001

Kontakt: Interessepolitisk rådgiver Hildegunn Fallang, fallang@hlf.no, 98616454

Brynsveien 13

Telefon: 22 63 99 00

E-post: hlf@hlf.no

Pb 6652 Etterstad

Telefaks: 22 63 99 01

Org.nr.: 970 205 195

0609 Oslo

Tekst-tlf.: 22 63 99 12

Bankgiro: 8397 05 08816

TV- og audiovisuelle bestillingstjenester er viktige medier i vårt samfunn, og
programmer som sendes i disse kanalene blir ofte toneangivende på arbeidsplasser,
sosiale tilstelninger og rundt middagsbordet. For de fleste hørselshemmede er det
nødvendig med teksting for å oppfatte det som skjer på TV. Det er derfor gledelig at
det i kringkastingsforskriften er foreslått at NRKs krav til direkteteksting skal utvides
til å gjelde hele døgnet.
HLF mener at de kommersielle kringkasterne også må pålegges utvidede krav til
teksting, med tanke på den store andelen nordmenn som har behov for dette.
Teksting er et tiltak som bidrar til universell utforming. Det er helt nødvendig for
hørselshemmede, men et gode for alle. HLF mener derfor at også de kommersielle
kringkasterne med seerandel på minst fem prosent må ha samme krav til teksting,
som det NRK er foreslått pålagt.
I tillegg ønsker HLF at begrepet «teknisk og praktisk mulig» i den nye
kringkastingsforskriftens § 2-5 b) og § 2-6 a) fjernes. Denne unntaksbestemmelsen
gir kanalene en mulighet til å la være å tekste, siden det i dag ikke er presisert hva
som regnes som teknisk og praktisk mulig.

Ved spørsmål eller kommentarer til innspillet, kontakt interessepolitisk rådgiver
Hildegunn Fallang på mail fallang@hlf.no eller telefon 986 16 454.
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