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Nyhets- og distriktsdirektør Gro Holm ble i Dagens Næringsliv i sommer

spurt hvem hun ville ha som statsminister. «Det er ingen hemmelighet at

jeg gjerne vil ha et regjeringsskifte» sa NYDI-direktøren. Det skapte

voldsom debatt.

Nå får hun også kritikk av flere Kringkastingsråds-medlemmer. Rådet

behandlet NRKs valgdekning i går og flere av dem trakk fram Holms

uttalelser som negativt for NRK.

 Det er veldig kritikkverdig at Gro Holm går ut og uttaler at hun ønsker

et regjeringsskifte sa Hanne-Grete B. Larsen.

 Det eneste hun oppnådde er at andre stiller spørsmål om troverdigheten

sa Geir Mo.

Holm møtte ikke selv i Kringkastingsrådet i går men politisk redaktør i

NRK Kyrre Nakkim mener hennes uttalelser ikke preget NRKs

valgkampdekning.

 Vi ble enige om å ignorere det hun hadde sagt og arbeide som om hun

ikke hadde sagt det. Dette hadde ingen påvirkning på vår journalistikk sier

han til Dagsavisen.

I rådsmøtet i går understreket han at hans redaksjon har journalister med

forskjellige politiske ståsteder.
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