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Undersøkelse: Dette er verstingen
i regningsbunken
Av alle regningene som dumper ned i postkassen til Ola Nordmann er NRKs
lisensavgift den minst velkomne.

NEDPRIORITERES: NRK-lisensen kommer ikke i første rekke, ifølge en fersk undersøkelse.

Victoria Armstrong
(E24) Publisert: 18:27 - 11.10.2015, Oppdatert: 09:54 - 12.10.2015

Ferske tall fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) viser at mange nordmenn anser NRK-lisensavgiften som den største

bidragsyteren til betalingsproblemer.

Hvert år punger rundt 2 millioner av oss ut med 2765 kroner for lisensavgiften for å kunne eie og bruke en farge-tv.

Avgiften kommer i to regninger på 1378 kroner hver, og blir sendt ut i januar og i juli. Da har man resten av måneden på å betale gebyret.

Dersom man ikke betaler lisensavgiften innen tidsfristen, vil det forekomme et gebyr på 15 prosent av regningen. Med dagens lisensavgift

tilsvarer det rundt 206 kroner. Deretter sendes et inkassovarsel, som følges opp av et ekstra gebyr på 860 kroner, og slik kan det fortsette

Legges nederst i regningsbunken
Ifølge undersøkelser fra Sifo sier 56 prosent at lisensavgiften er den eneste, eller en av, årsakene til at de har betalingsproblemer.

Dermed er den omdiskuterte lisensavgiften vanskeligere å håndtere enn forbrukslån og kredittkortgjeld, ifølge undersøkelsen.

FØRST MED ØKONOMINYHETENE
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Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB.

BLIR DYRERE: Nå økes lisensavgiften med 79 kroner i året.

Tallene fra viser at mange nedprioriterer lisensavgiften til fordel for andre regninger.

– Ikke la Nrk-lisensen spise opp budsjettet ditt og bli et betalingsproblem ved å la den gå til inkasso og øke med flere tusen kroner,

oppfordrer forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Mange unge får seg nok en sjokk den dagen de møter stengte dører når de skal ta opp boliglån i

banken, kjøpe noe på nedbetaling eller noe så enkelt som å kjøpe abonnement til telefonen.

Betalingsanmerkninger kan lage dype spor i privatøkonomien din, legger hun til.

Ifølge forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, kan det være flere grunner til at NRK-lisensen ikke

tas på alvorlig på samme måte som strømregningen eller huslånet.

– Mange er ikke spesielt glade over å skulle betale lisensen. Det er en regning som ofte kommer

litt overraskende på, ettersom den bare kommer to ganger i året. For mange er det en stor utgift å

skulle plutselig ut med. På toppen av det er ikke alle enige i å skulle betale den fordi de ikke

bruker NRK, sier Reitan til E24.

– Mindre villighet til å betale for noe man ikke bruker
I takt med at underholdningstjenester som Netflix øker i popularitet, øker også lisensavgiften. I år

som i fjor inneholdt statsbudsjettet planer om en høyere avgift for å se på TV.

Fra neste år blir nemlig NRK-regningen 79 kroner dyrere.

Artikkelen fortsetter under bildet.

http://e24.no/privat/naa-maa-du-betale-79-kroner-mer-i-nrk-lisens/23538060
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Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.

LETT Å GLEMME: Elin Reitan tror regningen fra NRK er lett miste oversikten over.

– Spesielt nå som Netflix og HBO har inntatt norske hjem for fullt, er det kanskje en mindre grad av NRK-bruk. Det er nok en kombinasjon

av regningens sjeldenhet og det at man ikke er så veldig glad for å betale den som gjør at den ikke blir prioritert.

Forbrukerøkonom i Storebrand, Kristina Picard, støtter Reitans teori om at regningen ofte anses som upopulær blant norske husstander.

– Vi vet jo at noen opplever lisensen som litt urimelig. Det er noe man er tvunget til å betale. Derfor ligger det en viss uvilje der, fordi man

må nødt til å betale den.

– Det passer ikke å betale den
I likhet med Reitan mener Picard at til tross for at fakturaen kommer sjeldent, er det en utgift som kan ha store konsekvenser for

økonomien til mange.

– Jeg tror det er en utgift som er lett å glemme. Men det er en stor nok sum til at den kan velte en stram økonomi. Det passer rett og slett

ikke å betale den når man får den, sier Picard.

Å ikke betale regningene sine er en dårlig idé. Å ikke betale en regning fra staten er det derimot

det verste man kan gjøre, mener økonomene.

– Staten er den verste kreditoren du kan. De har andre virkemidler de kan benytte seg av for å få

inn pengene sine. Noen regninger skal man prioritere, og NRK-lisensen er en av dem.

NRK: – Vi har ikke merket misnøye
Jon Espen Lohne, direktør med ansvar for teknologi, finans og produksjon i NRK, forteller at det

aldri før har vært flere som betaler lisensen enn nå. Han sier han ikke har merket noe til misnøyen

blant lisensbetalerne.

– Ingen ønsker å betale avgifter, uansett om det er veiavgift eller lisensavgift. Våre tall viser at det

aldri har vært flere som betaler lisens enn nå. Tapene våre inneværende år er heller ikke noe

høyere enn før, faktisk litt lavere, sier Lohne til E24.

I tillegg sier Lohne at statskanalen opplever at de fleste er svært fornøyde med det de får for

lisenspengene. Han mener NRK gjør det bedre enn tilsvarende kanaler i land som Sverige og

England.

– Vi scorer veldig høyt på undersøkelser knyttet til folks oppfatning av om de får valuta for

lisensen. Vi ligger høyere enn kringkastinger vi sammenligner oss med, som BBC i England og statskanalen i Sverige. Lisensbetalerne føler

at de får svært god valuta for pengene.
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LITE FREMTIDSRETTET: Lohne tror ikke
lisensavgiften er bærekraftig for de neste
årene.

En løsning for fremtiden?
– Strafferentene vokser fort, og det vil også regningen gjøre. Utsetter man den for lenge får man

betalingsanmerkning og et straffegebyr. Dette gjelder alle regninger man ikke betaler, men

prosessen går spesielt fort med lisensregningen. Etter inkasso går saken til namsmannen, og her

blir det kostbart. Han har mulighet til å gå inn og hente verdier ut av hjemmet, samt at man kan få

tvungen lønnstrekk, slik at det blir trukket en viss sum fra kontoen for å betale ned beløpet du

skylder.

Det er derimot lite som tyder på at lisensavgiften vil bestå i all tid. Lohne sier at NRK jobber med å

se på nye løsninger til hvordan man bør finansiere NRK i fremtiden.

– Lisensen fungerer veldig godt i dag. Men det er ikke en veldig fremtidsrettet løsning. Den er

ikke bærekraftig over tid. Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal utrede alternative

finansieringsformer for NRK.
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