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HVORFOR MANGLER KNR PENGE?
KNR’s økonomiske råderum er blevet mindre og mindre over årene. De faktorer, der påvirker 
KNR´s økonomi er følgende:

•	 Bevillingen til KNR påvirkes løbende af besparelser (negative budgetreguleringer) i centralad-
ministrationen i Selvstyret.

•	 Bevillingen til KNR bliver ikke fuldt pristalsreguleret, så bevillingen er reelt blevet mindre 
over årene, fordi lønningerne stiger mere end bevillingen.

•	 I 2011 og 2012 blev bevillingen til KNR forøget med 1.450.000 kr. til kontribution (fremsendelse 
af det digitale tv-signal), en opgave der blev varetaget af Tele, da det analoge signal stadig var i 
brug. Denne del af bevillingen går altså ikke til produktion af indhold på sendefladerne.

•	 I 2008 brugte KNR 1,8 mio. kr. til vakantboliger. I 2009 samlede Selvstyret administrationen af 
vakantboliger, og KNR  fik trukket 1,8 mio. kr. i 2010, 2,47 mio. kr. i 2011 og 1,8 mio. kr. i 2012. I 
2011 fik KNR kun 8 boliger ud af denne pulje.

•	 KNR indkøbte digitalt redigeringsudstyr i 2007. Indkøbet blev finansieret af en udvidelse af 
trækningsretten. KNR betaler i alt 2 mio. kr. til afdrag og renter hvert år, en udgift der vil belaste 
KNR til og med 2024 – for udstyr der allerede er forældet og ustabilt. 

•	 KNR har kørt med underskud de sidste 7 år, og havde et underskud på 1,9 mio. kr. i 2011. Det 
har påvirket likviditeten i 2012. 

KNR har altså meget færre midler at producere indhold for.

Vores økonomi kollapser nu, fordi vi har afventet ejernes opfølgning på redegørelsen ’Stærke 
medier’. KNR har haft den klare opfattelse, at naalakkersuisut ville forbedre KNR’s vilkår så hurtigt 
som muligt.



STÆRKE MEDIER
Koalitionspartierne Inuit Ataqatigiit og Demokraterne indgik en aftale tilbage den 10. juni 2009, og 
her fremgik det, at naalakkersuisut ville sikre ’Stærke medier’. 
Naalakkersuisut nedsatte en mediearbejdsgruppe, der anbefalede, at KNR skulle have tilført flere 
midler for at kunne løse opgaven som public servicevirksomhed. Naalakkersuisut har efterfølgende 
meddelt, at en mediepolitik skulle være undervejs. 

KNR og IKINN har på KNR’s opfordring holdt gensidige orienteringsmøder en gang om måneden 
for at sikre, at der sker udvikling i sagen. 

Den nye bestyrelse, der tiltrådte den 1. januar, har tre gange - ved bestyrelsesformanden eller 
næstformanden - påpeget overfor medlemmet af Naalakkersuisut, at der er problemer med lik-
viditeten. KNR har bedt om at få lov til at udsætte tilbagebetalingen af trækningsretten. Ejerne har 
imidlertid i juni 2012 meddelt KNR, at den ikke ser sig i stand til at hjælpe KNR. 



HVORFOR KNR?
For at understøtte det demokratiske samfund i landet er det nødvendigt at have KNR som en public 
service virksomhed for at sikre den grønlandske befolkning et bredt udbud af programmer, omfat-
tende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.  Samfundet har krav på, 
at KNR lægger afgørende vægt på ytringsfrihed, saglighed og upartiskhed. 

KNR ønsker at sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat, og med 
særlig vægt på det grønlandske sprog og grønlandsk kultur. KNR ønsker endvidere at afspejle 
bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden 
af kulturinteresser i det grønlandske samfund.

Medieverdenen vil i de kommende år blive stadig mere præget af, at lytterne og seerne via satellit 
og internet kan få adgang til flere og flere radio og tv kanaler fra multinationale mediegiganter, som 
satser betydeligt mere på underholdning end alsidighed. Disse kommercielle kanaler vil byde på en 
endeløs strøm af næsten ens programmer, men helt sikkert uden det mindste præg af grønlandsk 
sprog, kultur og identitet.

KNR er sat i verden til at arbejde “i folkets tjeneste” og påtage sig de samfundsmæssige og kul-
turelle opgaver, som samfundet kan forvente af en public service virksomhed. KNR vil og brænder 
for at leve op til public service forpligtelsen - men uden realistiske ressourcer er dette desværre 
ikke muligt. Tværtimod vil nedskæringerne i KNR få langtrækkende konsekvenser, og gå ud over 
vores unge demokrati, som i den grad har brug for nyheder, oplysning underholdning og ikke 
mindst kritisk journalistik.

Du kan finde flere oplysninger om KNR i ’KNR Public Service Meddelelse 2011’. Den kan findes her: 
knr.gl/Om-KNR

Med venlig hilsen

Hans Peter Poulsen      Ivalo Egede
Bestyrelsesformand      Direktør
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