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HØRINGSUMLELSE  — ENDRINGER I KRINGKASTINGSFORSKRIFTEN

6. august 2009

Vi viser til departementets høringsforslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr.
153 om kringkasting.

RiksTV har forståelse for departementets overordnede målsettinger og er i prinsippet
positive til at reglene om formidlingsplikt gjøres "teknologinøytrale", i den forstand at
ulike distribusjonsplattformer for fjernsyn likebehandles. Gitt formidlingspliktens formål
og begrunnelse, er det helt naturlig at alle tv-seere i hele landet får tilgang til de
utpekte kanalene, uavhengig av hvilken teknisk plattform kundene har valgt.

Vi vil vise til at RiksTV så langt har inngått avtaler på frivillig basis med alle de kanaler
som er nevnt i bestemmelsen.

RiksTV har likevel flere innvendinger til forslaget, og mener det bør revurderes med
tanke på finne frem til en praktisk og helhetlig teknisk, økonomisk og rettslig forsvarlig
ordning.

1. Saksbehandlingen — forslaget bør utredes bredere

Utgangspunktet er at formidlingsplikt er reguleringsteknisk komplisert å gjennomføre.
Sagt med andre ord oppstår det en rekke spørsmål dersom det først ikke inngås frivillige
avtaler, og det viser seg nødvendig å benytte plikten.

Dette er velkjente problemstillinger fra andre deler av ekomsektoren, der det har vært
pålagt plikt til å gi tilgang. Enten det dreier seg om samtrafikk eller tilgang til nett, må
plikt til å gi tilgang følges av vilkår for tilgangen. Og dersom partene ikke lykkes i å
komme til enighet, må man på en eller annen måte kunne få fastsatt hvilke vilkår som i
så fall skal gjelde. Dersom man ikke kan søke myndighetenes bistand, er retten til
tilgang svekket, og man står reelt sett overfor en ren rett til å forhandle.

Som bakgrunn for regulering av formidlingsplikt (for ellers ikke-kommersielt
interessante kanaler) er det viktig å ta hensyn til at man med dette griper inn i
forvaltningen av en begrenset ressurs, som har stor verdi, og som det er knyttet
betydelige investeringer til å kunne benytte. Videre gripes det inn i bestående avtaler
med kringkastere som benytter kapasiteten formidlingspliktige kanaler er tiltenkt.
Ressursinngrepet og distribusjonskapasiteten som beslaglegges er ulik fra plattform til
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plattform, og mellom analog og digital distribusjon. En formelt lik plikt er som følge av
dette ikke nødvendigvis nøytral når det gjelder effekter for de som underlegges plikten.

Disse forholdene gjør at det i forkant av reguleringen, for å unngå tvil og tvister i
etterkant, må etableres et helhetlig rammeverk (ev. slik at man bevisst velger å la
spørsmål stå åpne og overlate disse til aktørene å bli enige om).

Sentrale spørsmål som bør utredes i forbindelse med formidlingsplikt er:

• Forholdet til de rammene som er satt for hvor langt formidlingsplikt kan gå
gjennom forsyningspliktdirektivet/USO-direktivet.

• Hvor stor skal kretsen for formidlingsplikt være, og hvordan bør og kan
formidlingsplikt pålegges i fremtiden (ved enkeltvedtak eller forskrift)?

• Hva er prosedyrene når formidlingsplikten benyttes og det oppstår konflikter?

• Hvordan skal kostnadene ved formidlingsplikten fordeles, og hvordan skal andre
vilkår fastsettes? Hva skjer for eksempel dersom en formidlingspliktig kanal
opphører å eksistere?

• Hvordan skal formidlingsplikten teknisk gjennomføres? Hva menes med å
disponere "en kanal" i de ulike plattformene?

Det er verken rimelig eller nødvendig å overlate dette til forvaltningspraksis og
enkeltvedtak. Uten at disse forholdene er avklart er det heller ikke mulig å vurdere
forholdet til forsyningspliktdirektivet.

Det synes av forslaget som om de ovennevnte elementene ikke er sett på i tilstrekkelig
grad. Høringen som nå er gjennomført vil imidlertid være et godt utgangspunkt i så
måte. Vi tror også det kan være hensiktsmessig i det videre arbeidet å gjennomføre
konsentrerte arbeidsmøter, der aktuelle problemstillinger kan bli drøftet med aktørene.

2. Avklaring av forholdet til forsyningspliktdirektivet/USO-direktivet
(2002/22/EF)

Begrensingen som følger av forsyningspliktdirektivet er særlig knyttet til inngrepets
forholdsmessighet. Slik forslaget er presentert er det uklart om direktivets krav er
oppfylt. Dette skyldes nettopp at sentrale elementer som inngår i
forholdsmessighetsvurderingen, som antall formidlingspliktige kanaler og fordeling av
kostnader og andre vilkår, ikke er behandlet i forslaget.

Vi legger, som vi kommer tilbake til nedenfor, til grunn at kostnadene ved
formidlingsplikt skal bæres av kanalen selv. Effektene av forslaget er imidlertid likevel
potensielt så store at det er nødvendig å gå grundigere inn på forholdet til
forsyningspliktdirektivet enn det som er gjort i høringsforslaget.

3. Fastsettelse av kompensasjon og andre vilkår

Forskriften fastsetter kun plikt til å gi tilgang. Det er ikke sagt noe om på hvilke vilkår
tilgangen skal skje, herunder hvordan kostnadene ved å gi tilgang skal fordeles.

For kanalene som er formidlingspliktige i dag har dette antakelig hatt mindre betydning
som følge av at dette uansett er kommersielt attraktive kanaler. RiksTV har så langt
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også vært i stand til å komme til enighet med Frikanalen. Det ligger likevel 1 sakens
natur at det her kan oppstå konflikter, særlig dersom det er etablert en rett til tilgang
gjennom formidlingsplikt.

Slik vi forstår forslaget er utgangspunktet at det, som i dag, skal være ordinære
forhandlinger om vilkårene for tilgang.

Vi legger også til grunn at distributører som pålegges formidlingsplikt under enhver
omstendighet har adgang til å kreve dekket sine kostnader forbundet med
distribusjonen. Vi vil i den forbindelse vise til at NRK selv dekker alle sine kostnader for
distribusjon i det digitale bakkenettet.

Så lenge det foreligger formidlingsplikt, påvirker dette nødvendigvis forhandlingene ved
at det som utgangspunkt ikke er et alternativ at avtale ikke kommer i stand.

Retningslinjene for fastsetting av kompensasjon og andre vilkår dersom ordinære
forhandlinger ikke fører frem, herunder hva man ikke kan få myndighetenes bistand til,
er derfor vesentlige. Vi vil her sterkt advare mot at myndighetene i stor grad
detaljregulerer avtalene mellom partene, eller legger opp til et system som oppmuntrer
til å spekulere i bistand fra myndighetene til å få rimeligere vilkår.

Det naturlige er å basere seg på et kostnadsbasert prinsipp, dvs. kostnadene som kan
henføres til denne distribusjonen inkludert en rimelig avkastning. Gjennom praksis på en
rekke andre områder, er dette prinsipper som er rimelig avklart og forutberegnelige. Ved
behov kan det ev. nedsettes en egen ekspertgruppe bestående av for eksempel
fagkompetanse fra universitets- og høyskolemiljø for å fastsette nærmere retningslinjer
for kostnadsberegningen.

Departementet viser selv til  at: "Ikke-kommersielle kanaler har imidlertid begrensede
Økonomiske ressurser og det kan derfor være vanskelig for dem å få plass i nettene.
Formidlingsplikt vil avhjelpe dette ettersom kanalen da får en særlig rettighet til
formidling."

Vi antar at poenget med dette ikke er å gi rabattert tilgang, men å sikre plass i nettet. I
motsatt fall ville dette påført distributørene betydelige kostnader. At dette er meningen
støttes av at departementet viser til  at: "Merbelastningen som følge av formidlingsplikt
for ikke-kommersielt fjernsyn blir minimal som følge av at langt de fleste nett har meget
stor kapasitet."I  dette ligger det at formidlingsplikt ikke innebærer at kostnader skal
veltes over på distribusjonsleddet.

Denne begrunnelsen viser for øvrig ulikhetene mellom de tekniske plattformene ved at
forslaget her bygger på en forutsetning som ikke passer på bakkenettet, som ikke har
"meget stor kapasitet".

4. Kretsen av formidlingspliktige kanaler bør avgrenses direkte i forskriften

Slik forskriften er utformet vil formidlingsplikten kunne utvides med ytterligere ikke-
kommersielle kanaler ved ordinært enkeltvedtak.

Forholdsmessigheten av  en  slik ev. ytterligere utvidelse av formidlingsplikt vil være
avhengig av de konkrete kostnadene hver enkelt plattform påføres ved inngrepet - enten



det må ryddes plass eller etableres ytterligere kapasitet - målt opp mot verdien av den
ikke-kommersielle kanalen for samfunnet.

Som følge av at en ev. utvidelse er en sjelden, men viktig kulturpolitisk beslutning, som
har implikasjoner i mange retninger for involverte aktører, og som hver gang uansett må
vurderes konkret, bør formidlingsplikt for andre enn Frikanalen heller følge systemet for
forskrifter enn enkeltvedtak. Dette sikrer en bredere og mer forutberegnelig prosess.

ed ennlig hilsen,

T m s Myrbosta
idisk direktør

RiksTV mener forslaget til utvidelse av formidlingsplikten bør gjennomgås på nytt. I den
forbindelse må det foretas en nærmere vurdering av hvordan forslaget vil virke i forhold
til de ulike plattformene (hva som er reelt teknologinøytralt). Videre må prinsippene for
dekning av kostnader og hva som er systemet for avklaring av tvister klargjøres.

Formidlingsplikten må i denne omgang avgrenses til Frikanalen.

Forslaget må endelig, etter at disse grunnleggende elementene er avklart, avstemmes
mot forsyningspliktdirektivets krav til forholdsmessighet i inngrepet.


