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Høring – forslag til regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for 

gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett mv. 

 

Vi viser Kulturdepartementets brev av 17.11.2010 om ovennevnte.  

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til at høringen 

omfatter forslag fra Kulturdepartementet til endringer i kringkastingsloven og 

åndsverksloven. 

 

Forslaget omfatter: 

 ny bestemmelse om produktplassering i kringkastingsloven, 

 nye bestemmelser om korte reportasjer i åndsverkloven, 

 endring av kringkastingslovens bestemmelse om formidlingsplikt, 

 hjemmel i kringkastingsloven til å kreve politiattest for medarbeidere som 

regelmessig har kontakt med mindreårige, og 

 hjemmel i kringkastingsloven til innhenting av fødselsdato for kontroll av 

abonnentregistre mot NRKs register over lisensbetalere.  

 

Bestemmelsene knyttet til innholdet i sendingene foreslås for å etterkomme 

bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU, også benevnt ATM-

direktivet. De tre andre forslagene knytter seg til andre forhold. 

 

FAD har følgende kommentarer til høringen: 

 

Hjemmel til innhenting av fødselsdato 

FAD har sett på spørsmål knyttet til NRKs økte adgang til å kreve opplysninger fra 
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konkurrenter ved at disse etter forslaget også plikter å gi opplysninger om sine kunders 

fødselsdato. Vi har merket oss høringsuttalelsen fra Datatilsynet av 20. januar 2011 hvor 

det påpekes personvernmessige forhold knyttet til denne delen av forslaget. 

Opplysninger om kundelister, og likeledes det nye forslaget om plikt til å viderebringe 

opplysninger om fødselsdato, kan ha en verdi i markedsføringssammenheng. Vi har 

derfor tidligere, ut fra konkurransemessige hensyn, vært opptatt av å få på plass 

bestemmelser som inntatt i nåværende lovs § 8-5 andre ledd om at NRK bare kan bruke 

opplysningene til kontroll mot sitt eget register over dem som betaler 

kringkastingsavgift og videre sikre at tilgang til opplysningene begrenses til ansatte 

med tjenstlig behov for slik tilgang. Det foreliggende forslaget vil ut fra 

konkurransehensyn styrke behovet for håndheving fra Medietilsynets side av § 8-5 

andre ledd. For øvrig kan det være grunn til å spørre, slik Datatilsynet gjør, om behovet 

knyttet til innsyn i fødselsdato også gjelder personer som allerede er registrert som 

lisensbetalere til NRK.  

 

Hjemmel til å kreve politiattest 

Kulturdepartementet foreslår at det etableres en hjemmel for å hente inn politiattest fra 

personell som har regelmessig kontakt med mindreårige og som er ansatt hos tilbydere 

av audiovisuelle medietjenester og hos produksjonsforetak som produserer 

programmer som helt eller delvis er finansiert av norske tjenestetilbydere. Hensikten er 

å forebygge seksuelle overgrep mot barn i forbindelse med programproduksjoner som 

involverer barn og unge. FAD har forståelse for at man ønsker å sikre mindreårige mot 

overgrep. Vi ser imidlertid at ordningen med vandelskontroll benyttes i stadig større 

omfang. Personvernmessig er dette ikke uproblematisk, da det innebærer at 

opplysninger om straffbare forhold spres og benyttes i stadig flere sammenhenger.  

 

FAD ønsker å påpeke viktigheten av at det kun innhentes politiattest for den personen 

som er aktuell for ansettelse, dvs. får tilbud om stillingen/oppdraget, og ikke for alle 

som har søkt stillingen. Det er også viktig at innhentede opplysninger ikke lagres 

lenger enn nødvendig. Normalt vil det ikke foreligge rettslig grunnlag for oppbevaring 

av attesten etter at den er kontrollert og det er tatt en beslutning om tilsetting. Det bør 

derfor være tilstrekkelig at det registreres på egnet sted at vandel er kontrollert og 

funnet tilfredsstillende. 

 

Vi vil også vise til at Datatilsynet i sin høringsuttalelse i denne saken stiller spørsmål 

ved hvilken reell beskyttelse vandelskontrollen medfører. Tilsynet påpeker at en plettfri 

vandel i realiteten ikke sier mer enn at vedkommende foreløpig ikke har blitt straffet for 

lovbrudd. Dersom politiattesten viser at det er begått lovbrudd kan det heller ikke 

derav sluttes at vedkommende vil begå nye lovbrudd. Det er derfor viktig å peke på 

faren for at en ordning med politiattest vil kunne bli en hvilepute for arbeidsgiver. For å  
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skape en reell sikkerhet vil det altså være nødvendig med andre tiltak og rutiner i 

virksomhetene, utover en ren vandelskontroll. 

 

Med hilsen 

 

 

Marianne Hauan Molstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Anne Kristine Hage 

 rådgiver 
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