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HØRING - FORSLAG  TIL REGLER OM EN PROSEDYRE FOR GODKJENNING AV NYE NRK-

TJENESTER

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er positive til at departementet foreslår
forskriftsfesting av nærmere prosedyrer for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester. Dette
vil skape bevissthet og åpenhet rundt NRKs rolle som allmennkringkaster.

Departementet sier i høringsnotatet at "terskelen for å igangsette
forhånhdsgodkjenningsprosedyre bør være høy" og det følger av forslag til 6-1 at det kun er
tjenester som "vil utgjøre en vesentlig endring av det eksisterende
allmennkringastingstilbudet" som skal godkjennes av Kongen i statsråd. Vi vil minne om at
utviklingen på området nye medietjenester er i en konstant og rivende utvikling. Det som
fremstår som en ikke vesentlig endring på et tidspunkt kan vise seg å være vesentlig på sikt,
og kan føre til endringer i markedet og en konkurransevridende fordel for lisensfmansierte
NRK i forhold til andre medier. Vi er derfor av den oppfatning at grensen for når det kreves
forhåndsgodkjenning må være betydelig lavere, og etter vårt syn bør alle nye tjenester
godkjennes.

Dersom departementet kommer til at det bør være en grense for hvilke tjenester som skal
godkjennes, bør også være mulig å kreve godkjenning for videreføring av en tjeneste som i
utgangspunktet ikke var ansett som betydelig nok til at det ble igangsatt
godkjenningsprosedyre ved igangsetting. Forhåndsgodkjenning bør også gjelde midlertidige
innovative tjenester, så fremt det ikke kan dokumenteres at disse klart faller utenfor
forskriftens område. Et alternativ er at disse skal godkjennes dersom de varer ut over en viss
periode.

MBL deler departementets syn på at kun tjenester som oppfyller demokratiske, sosiale og
kulturelle behov i samfunnet kan godkjennes (forslagets § 6-2). Vi vil imidlertid be om at
departementet vurderer en nærmere konkretisering av hva som ligger i dette.

Når det gjelder selve saksbehandlingen vil vi peke på at 3 uker er svært knapt dersom
Medietilsynet skal innhente merknader fra aktøreri markedet, disse skal kunne foreta en
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skikkelig vurdering og tilsynet skal komme med en rådgivende uttalelse i løpet av denne
tiden.

Departementet foreslår at vedtak skal fattes av Kongen i statsråd. Dette begrunnes ikke i
høringsnotatet. Etter vårt syn er det ingen gode grunner for at ikke departementet skal kunne
fatte vedtak i slike saker og på den måten sikre mulighet for forsvarlig klagebehandling. Både
sett i sammenheng med de tidsfrister for rådgivningen man foreslår, og
konkurransesituasjonen i mediemarkedet vil vi anta af behovet for en reell mulighet for klage
vil  være  helt nødvendig.

Med vennlig hilsen
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