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I forbindelse med forhandlingerne af Finanslov for 2015 blev der indgået en forligsaftale. Af aftalen
fremgâr det, at Naalakkersuisut skal arbejde for, at KNR fra 1. januar 2016 ikke længere er
reklamefinansieret.
Naalakkersuisut har, for at realisere denne del af finanslovsforliget, udarbejdet ændringsforslag til
lnatsisartutlov nr. 7 af B. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed. Naalakkersuisut har i
høringsprocessen om ændringsforslaget modtaget en række høringssvar, der har betydet at
lovforslaget ikke fremsættes på Inatsisartut efterårssamling 2015.
Det er mellem forligsparterne aftalt, som en ændring af ovennævnte finanslovsforlig at
Naalakkersuisut i stedet arbejder på at lave et mere omfattende lovforslag på KNR og
reklameomrádet, der indeholder nedenstående to elementer.
A) An âende reklamer á KNRs kanaler
Lovforslaget skal udbygge KNRs rammer for at drive anden indtægtsdækket virksomhed, så
de landsdækkende kanaler kan understøtte, at der skabes indtægtsdækket akti itet hos
andre medieselskaber og foreninger, herunder lokale TV-stationer og lokale radio-stationer.
B) An áende o I snin er til bor erne om samfundet
Det skal analyseres og fastsættes, hvorledes det skal være muligt for selskaber/virksomheder
at benytte KNRs kanaler til formi ng af oplysninger til borgere om samfundet mod betaling af
de reelle omkostninger. Dette kun i det omfang et selskab med nationalt målgruppe og
forsyningsansvar vurderes at skulle formidle forbrugeroplysning af væsentlig
samfundsmæssig karakter. Der skal fastsættes objektive kriterier for, hvad der anses for
"borgeroplysning" i denne henseende, hvorledes det formidles sa objektivt som muligt, samt
hvilken instans der træffer afgørelse i grázonetilfælde.
Der vil ikke være ændringer i den offentlige sektors mulighed for at formidle oplysninger til
borgerne om samfundet via KNRs kanaler.
De ændrede rammer for KNR skal analyseres i forhold til økonomisk effekt, og ændringer skal enten
være overordnet indlægtsneutrale for KNR, eller søges kompenseret forholdsmæssigt via
Finanslovsbev ngen til KNR.
Det er aftalt, at Naalakkersuisut søger at realisere ovenstående målsætninger via en ændring af
Radio- og TV-Ioven. der skal fremsættes pá lnatsisartutsamling i 2016. Det er endvidere aftalt, at
Naalakkersuisut i det videre arbejde søger en tæt dialog med de implicerede parter på medieomrádet
inden det endelige lovforslag sendes i høring.
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