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Høringssvar til høring av NRK-plakaten
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med i overkant av 57 000
medlemmer. Rundt 14,5 % av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som
sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Forskning tilsier at i 2020 vil rundt en million
nordmenn være hørselshemmet. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, mens andre
trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag som hørselshemmet. Gruppen
hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse.

HLF takker for muligheten til å komme med høringssvar til høring av NRK-plakaten.
Plakatens form
HLF ønsker ikke å uttale seg om statens forventninger og krav til NRK som allmennkringkaster bør
forankres i NRK-plakaten eller på andre måter. Imidlertid mener HLF at NRK-plakaten bør være mer
detaljert, spesielt i plakatens punkt 2 NRK skal være allment tilgjengelig (§ 13 i vedtektene).
I dagens NRK-plakat (redigert 18. juni 2012) står det i § 13 a) at NRKs tre hovedkanaler for hhv. radio
og fjernsyn skal være tilgjengelige for hele befolkningen. Dette utdypes i § 13 c) Ved utformingen av
NRKs tilbud må det tas hensyn til funksjonshemmede, bl.a. skal NRK ta sikte på at alle
fjernsynsprogrammer blir tekstet. Slik HLF oppfatter det, innebærer dette at staten forventer at NRK
skal tekste sine tv-sendinger utover det som kreves i Kringkastingsloven der det kreves at « alle
riksdekkende TV-kanaler med større publikumsandel enn fem prosent tekster alle ferdigproduserte
program i tidsrommet 18.00-23.00 samt direktesendte program i samme tidsrom dersom det er teknisk
og praktisk mulig». HLF er svært positive til at flere tv-program tekstes slik at de er tilgjengelige for
hørselshemmede. Det er spesielt viktig å sikre teksting av lokale, regionale og nasjonale nyhets- og
debattsendinger, begivenheter av nasjonal interesse, familieprogram som sendes fredag og/eller lørdag
kveld samt program rettet mot barn og unge. HLF mener imidlertid at formuleringen «skal ta sikte på»
er for svak og at den gir rom for tolkning, noe som fører til et dårligere tv-tilbud for hørselshemmede
enn for normalt hørende. Vi ønsker derfor å endre § 13 c) til «Ved utformingen av NRKs tilbud må det
tas hensyn til funksjonshemmede, bl.a. skal NRK tekste alle sine fjernsynsprogrammer.»
HLF savner i midlertid fokus på begrensing av bakgrunnsstøy i radio og på tv.. For mange
hørselshemmede er bakgrunnsstøy et stort problem. Bakgrunnsstøyen gjør det vanskelig å oppfatte hva
som blir sagt. Ofte dreier det seg om bakgrunnsmusikk, bruk av bjeller eller lignende under
idrettsarrangement og speakertjenester under intervjusituasjoner. HLF ber om at følgende formulering
tas inn som en forlengelse av § 13 c) «NRK skal arbeide med å redusere bakgrunnsstøy i radio og
fjernsyn.»
I tillegg ønsker HLF et nytt punkt § 13 f) «NRK skal tekste produksjoner som legges ut på nett.» For
hørselshemmede er det like viktig at produksjoner som legges ut på nett er tekstet som at program som
sendes på tv tekstes. Gjennom å sikre at også disse produksjonene tekstes, bidrar NRK til at
hørselshemmede får samme tilgang og mulighet som andre til å benytte seg av produksjoner på nett.

Plakatens innhold
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HLF ønsker ikke å uttale seg om dette punktet.
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Anders Hegre
Generalsekretær HLF
Else Marie Stuenæs
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2
For nærmere informasjon kontaktes interessepolitisk rådgiver Else Marie Stuenæs på Stuenaes@hlf.no eller telefon 22 63 99 46

