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Høringssvar - "TV, mangfold og valgfrihet" - Rapport fra arbeidsgruppen som har 

vurdert ulike tiltak som kan sikre økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne 

 

Barneombudet viser til høringsdokument fra Kulturdepartementet, der man vurderer behovet 

for tiltak som kan tilrettelegge for, og sikre økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne. 

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.  

 

I artikkel 3 i Barnekonvensjonen står det at ”Ved alle handlinger vedrørende barn og unge 

som foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.”  

 

I tillegg står det i artikkel 17 ”Partene erkjenner massemedienes viktige rolle og skal sikre at 

barnet har tilgang til informasjon og stoff fra forskjellige nasjonale og internasjonale kilder, 

særlig de som har som formål å fremme barnets sosiale, åndelige og moralske velferd og 

fysiske og psykiske helse.”  

 

Videre står det at ”partene skal oppmuntres til utvikling av passende retningslinjer til vern av 

barnet mot informasjon og stoff som er skadelig for hans eller hennes velbefinnende idet 

bestemmelsene i artikkel 13 og 18 tas i betraktning.”  

 

Slik vi forstår artikkelen betyr dette at barn og unge har rett til tilrettelagt informasjon og 

underholdning samtidig som at de har rett til beskyttelse mot skadelig informasjon. Det er 

viktig å merke seg denne dobbeltheten i artikkelen, slik at fokuset ikke bare blir rettet mot 

den delen som går på beskyttelse. Massemediene får dermed et like stort ansvar for begge 

sidene ved artikkelen.  

 

Vi vurderer det slik at innholdet i høringsdokumentet i utgangspunktet dreier seg om temaer 

som strekker seg ut over Barneombudets arbeidsfelt og mandat. 
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Barneombudet vil likevel benytte anledningen til å påpeke de nye utfordringene som 

internettbaserte TV- tjenester gir. Barneombudet har fått flere henvendelser om TV-

programmer som faller inn under det såkalte vannskilleprinsippet. Grunnet sitt innhold, skal 

programmet sendes etter kl 21:00 på kvelden, noe som også blir gjort, men programmene blir 

så gjort tilgjengelige på nett hele døgnet. Selv om disse programmene ikke er publisert med 

tanke på barn, er de veldig lett tilgjengelige og gjør at vannskilleprinsippet blir vanskelig å 

følge. Her kan det se ut som om det mangler retningslinjer i det nye medielandskapet. 

 

Barneombudet har også i tidligere høringsuttalelser påpekt at abonnentene i utgangspunktet 

bør få de kanaler de selv ønsker, altså et ”à la carte-valg” som det står i kapittel 7. 

Barneombudet har mottatt henvendelser fra publikum, der de har reagert på at de må være 

med å betale for kanaler som inneholder ting de ikke ønsker. Det kan gjelde program med for 

eksempel vold og mykpornografisk innhold, eller reklamefinansiert barneunderholdning.  

 

Enkelte har også reagert på at det er de som betalende kunder som må gå aktivt inn og 

beskytte sine barn mot kanaler de i utgangspunktet ikke ønsker å ha, altså ta i bruk en 

foreldrekontroll.  

  

Barneombudet ber departementet om å vurdere disse innspillene. Ut over dette har ikke 

Ombudet ytterligere kommentarer til høringen.  
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