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Høring – NOU 2017:17 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk 

 

Kabel Norge har fått innsyn i høringsuttalelsen fra Telenor i denne saken, og støtter de 

synspunkter som fremkommer der. 

 

I tillegg vil Kabel Norge gjøre oppmerksom på en annen aktuell og beslektet 

problemstilling, som angår de vilkår som NRK setter overfor Kabel Norges medlemmer 

(distributørene) med hensyn til ”catch-up”-tjenester. 

 
En catch-up-tjeneste er en ”på-forespørsel-tjeneste” som innebærer at abonnenten via 

strømming får tilgang til programmene fra kringkastere i en avtalt periode etter avsluttet 

lineær sending. Ved avspilling av programmet kan abonnenten sette det på pause, spole 

tilbake eller fremover. 

 

Etter vårt syn er de vilkår som NRK stiller overfor distributørene ikke teknologinøytrale 

og dermed diskriminerende. NRK tilbyr kun 7-dagers catch-up, og muligheten begrenser 

seg til kun å gjelde distributørenes dekodere (STB), og omfatter ikke TV-Everywhere eller 

OTT-løsninger, som er en integrert del av distributørenes tv-tilbud til sine kunder. NRKs 

tilbud omfatter kun norske egenproduksjoner, mens filmer og sportsprogrammer er 

unntatt. Videre skal tjenesten godkjennes av NRK, og det stilles bl.a. krav til 

kanalplassering og statistikk/rapportering av abonnentenes bruk av tjenesten. 

 

For TV-Everywhere tilbyr NRK riktignok en løsning for dyplenking inn i NRKs egne apper, 

men dette gir ikke kundene til distributørene en tilstrekkelig god seeropplevelse og sikker 

leveranse som for alle andre kringkastere og innholdstilbydere. 

 

Begrensningene som NRK setter overfor distributørene medfører at NRKs tilbud av catch-

up til TV-Everywhere løsninger leveres eksklusivt av NRK.  Dette til tross for at 

distributørenes kunder finansierer produksjon og distribusjon av NRK, herunder catch-up 

gjennom betaling av NRK-lisens. 

 

Etter Kabel Norges oppfatning er NRKs holdning i dette spørsmålet ikke forenlig med de 

generelle forutsetningene som gjelder for det allmennkringkasteroppdraget som NRK har. 

Vi mener at allmennkringskasteroppdraget forutsetter  at alt innhold skal være allment 

tilgjengelig der seerne er, og dermed at NRK skal sikre at alle distribusjonsplattformer 

har tilgang til det samme innholdet, dvs. at NRK må opptre teknologinøytralt. 



 

Kabel Norge oppfatter at NRK ikke bidrar til distributørenes ønske om å være en aktiv 

partner for NRK, for å bidra til å oppfylle NRKs mandat som allmennkringkaster, samt å 

styrke NRKs stilling fremover som en ikke-kommersiell aktør blant de mange 

reklamefinansierte programselskapene.  Kabel-tv distributørene er dessuten pålagt et 

helt spesielt samfunnsansvar gjennom sin formidlingsplikt. Denne plikten må etter vårt 

syn balanseres mot en plikt for NRK til å levere alt sitt innhold til kabel-tv-distributørene 

og deres abonnenter.  

 
Kabel Norge ber Kulturdepartement se på denne saken og om nødvendig gjøre tiltak som 

kan sikre at NRK opptrer teknologinøytralt. 
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