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Høring - NOU 2021:3 "Barneliv foran, bak og i skjermen" og notat med 
forslag til endringer i bildeprogramloven 
Kulturdepartementet sender med dette NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen på 
høring, med høringsfrist 24. september 2021. 

Medieskadelighetsutvalget ble utnevnt 7. juni 2019. Arbeidet har vært ledet av advokat Jon 
Wessel-Aas. Utvalget overleverte sin innstilling til kulturministeren 15. mars 2021. 
Utredningen kan leses her i sin helhet: NOU 2021: 3 - regjeringen.no 

Kulturdepartementet sender samtidig på høring Medietilsynets notat 9. juni 2021 om 
endringer i bildeprogramloven. Ett av forslagene i NOU 2021:3 er å avvikle den statlige 
forhåndskontrollen av kinofilm. Parallelt med utvalgsarbeidet har Medietilsynet på oppdrag 
fra Kulturdepartementet utredet de juridiske og praktiske sidene av en slik avvikling, inkl. 
hvordan en kan sikre en felles faglig basert standard for aldersgrensefastsetting i alle 
visningskanaler uten en offentlig forhåndskontroll.  

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere 
om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen. 
Også privatpersoner kan avgi høringsuttalelse. Alle høringsuttalelser er offentlige etter 
offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

For å avgi høringsuttalelse, gå til www.regjeringen.no/2863828. Benytt den digitale løsningen 
for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan 
man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsuttalelser er 
offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til postmottak@kud.dep.no 
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