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Høring -"TV,  mangfold og valgfrihet" - Rapport fra arbeidsgruppen
som har vurdert ulike tiltak som kan sikre økt mangfold og
valgfrihet for TV-seerne

Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere og frilansere
som har journalistikk som hovedyrke. Medlemmer i NJ forplikter seg til å utøve sitt
yrke på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet. NJ
arbeider for å verne om ytringsfriheten, den redaksjonelle uavhengighet og
medlemmenes journalistfaglige interesser.

Vi viser til departementets høringsnotat med arbeidsgruppens ulike tiltak som kan gi
tv-seeme økt valgfrihet og mangfold. NJ registrerer at gruppen har avgitt en
omfattende rapport, og at det her enstemmig foreslås at tilbydeme av betalingsfjernsyn
på det nåværende tidspunkt ikke bør pålegges å tilby kanalene i sine tilbud som enkelt-
kanaler. Vi konstaterer også at enkelte representanter fra media i arbeidsgruppen, har
snudd i sitt standpunkt siden forrige høring om temaet i 2008.

Dette endrer imidlertid ikke Norsk Journalistlags sitt prinsipielle standpunkt i saken.
Av hensyn til et mer langsiktig ytringsfrihetsperspektiv, mener vi fritt kanalvalg er den
beste måten å sikre at sluttbrukeme får den reelle valgmuligheten de har krav på. Det
er kun ved et variert mediebilde - med differensierte kilder til informasjon og fora for
utveksling av ytringer - at mediemangfoldet sikres.

Når bare noen få aktører i praksis kontrollerer det norske tv-markedet, skapes
hindringer for befolkningen til å velge alternative prioriteringer. NJ mener fritt kanal-
valg derimot vil medføre at vi kan få flere digitale og interaktive tjenester enn dem vi
har i dag. Vi opprettholder derfor vårt standpunkt om at leverandører bør pålegges en
plikt til å tilby enkeltkanaler.
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