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Høring forslag til endring av reglene om formidlingsplikt

Det vises til departementets høringsbrev av II. juni 2009.

TV 2 har ingen merknader til den foreslåtte endring om at
kringkastingsforskriften § 4-2 endres slik at bestemmelsen omfatter ikke-
kommersielt fjernsyn.

Som kjent utløper TV 2s allmennkringkasterkonsesjon per 31. desember
2009. I og med at TV 2 etter dette tidspunkt formelt sett ikke lenger er
aIlmennkringkaster og skal gis full konsesjonsmessig likebehandling med
øvrige norske kommersielle TV-kanaler som sender i det digitale
bakkenettet, jf. avtalen mellom Staten v/Kultur- og kirkedepartementet og
TV 2 AS av I. juni 2006, kan vi ikke se at TV 2 skal være omfattet av
formidlingsplikten etter 1.1.2010 (se vedlegg).

Hensikten med formidlingsplikten er (og har vært) å sikre formidlingen av
fjernsynssendinger av en viss samfunnsmessig betydning (allmenn)ernsyn og
lokalfjernsyn) i kabelnett. Vi kan imidlertid vanskelig se at denne
begrunnelsen er holdbar etter at TV 2s allmennkringkasterkonsesjon er
utløpt.

Formidlingsplikten er "et gode" for de kringkastere som er omfattet av den
i den forstand at den sikrer formidlingen av deres sendinger i kabelnett. På
den annen side innebærer den en regulering som kan ha betydning for
vederlagsforhandlinger mellom kringkasterne og kabelnettene.
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Departementet er formodentlig kjent med at kabeloperatørene både i
forhandlinger med kringkastere som er omfattet av formidlingsplikten og
saker som har vært ført for Kabeltvistnemnda, har hevdet at det ikke skal
betales for formidlingspliktige fjernsynskanaler. Det er under alle
omstendigheter et åpent spørsmål om — og eventuelt i hvilken grad -
formidlingsplikten vil kunne påvirke vederlagets størrelse.

TV 2 har merket seg at Konkurransetilsynet, i brev til Kultur- og
kirkedepartementet av 07.04.2008, ga uttrykk for bekymring over de
konkurransemessige effektene av at TV 2 er formidlingspliktig i
kabelnettene. Tilsynet ba i brevet departementet om å fjerne
formidlingsplikten for TV 2. Vi registrerer at Konkurransetilsynet gjentar
anmodningen i sitt høringsbrev til forskriftsendingen, og vi ber
departementet merke seg dette.

TV 2 deler tilsynets beskrivelse av de negative konkurransemessige
virkningene av formidlingsplikten for TV 2. Mens andre distributører betaler
markedspris for TV 2, har det ikke vært mulig å få tilsvarende avtaler med
kabel-tv-selskapene. Ettersom kabel-tv-distributørene bruker
formidlingsplikten som hovedargument for å slippe å betale for TV 2, fører
formidlingsplikten i praksis til at TV 2 går glipp av vesentlige
abonnementsinntekter fra kabel-tv-kundene, som utgjør nesten halvparten
av husstandene i Norge. En slik uheldig og uønsket effekt av
formidlingsplikten, dokumentert av Konkurransetilsynets egne
undersøkelser, bør føre til en inngripen fra departementets side.

TV 2 har gjort en samlet vurdering av fordeler og ulemper ved å være
omfattet av formidlingsplikten og kommet til at ulempene er større enn
fordelene. På denne bakgrunn — og den manglende legislative begrunnelse
for at TV 2 skal være omfattet etter 1.1.2010 — henstiller vi til
departementet om å fjerne TV 2s flernsynsendinger fra formidlingsplikten så
fort det lar seg gjøre, og senest med virkning fra nyttår.

ed vennlig hilsen

Alf Hildrum
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