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Høring – ”TV, mangfold og valgfrihet” – rapport fra arbeidsgruppe 

 
Vi viser til departementets høringsbrev av 2011-03-02. 

 

I likhet med det som fremgår av tidligere høringsuttalelser fra Norsk Redaktørforening (NR) om samme 

tema, mener vi på prinsipielt grunnlag at det i størst mulig grad må være opp til den enkelte mottaker å 

velge hvilke kringkastingskanaler man vil abonnere på. Både fra et  

forbruker-, demokrati- og ytringsfrihetssynspunkt fremstår det som ulogisk og uhensiktsmessig at 

publikum skal tvinges til å velge mellom ”pakker” med kanaler, pakker som da gjerne vil inneholde 

kanaler man strengt tatt ikke ønsker, samtidig som man på den annen side kan måtte velge flere pakker 

for å få den fullstendige sammensetning av det kanaltilbud man gjerne vil ha.  

 

Utgangspunktet for ethvert demokratisk samfunn må være at informasjon skal kunne flyte mest mulig 

fritt, og at publikum selv i størst mulig grad fritt skal kunne velge mellom flest mulig selvstendige tilbud. 

De politiske reguleringer som kringkastingssektoren har vært gjenstand for, er begrunnet i tekniske 

begrensninger, primært knyttet til frekvenstilgang. Etter hvert som disse begrensningene forsvinner, er det 

naturlig at det blir friere og enklere både å sende, distribuere og motta de programmer og kanaler den 

enkelte måtte ønske. 

 

Vi registrerer at den bredt sammensatte arbeidsgruppen – med representanter for de sentrale aktørene 

både på innholds- og distribusjonssiden – har konkludert med ikke å anbefale at tilbyderne av 

betalingsfjernsyn pålegges å tilby kanaler enkeltvis. Vi har blant annet merket oss arbeidsgruppens 

anførsler med hensyn til de utfordringer som vil følge i kjølvannet av et eventuelt slikt pålegg, med tanke 

på reguleringsregimer. Norsk Redaktørforening går ikke nærmere inn på disse problemstillingene. Vi vil 

imidlertid generelt oppfordre om at departementet, i sin oppfølging av rapporten og videre arbeid med 

saken, holder fast ved målet om å skape grunnlag for størst mulig grad av fritt kanalvalg for publikum. 
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