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Høring  -  Forslag til endringer i kringkastingsforskriftens regler om
formidlingsplikt

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 16. oktober 2009 vedlagt
høringsnotat med forslag om endringer i § 4-2 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om
kringkasting (kringkastingsforskriften).

Etter kringkastingsloven § 2-1 må andre enn Norsk rikskringkasting ha konsesjon for å
drive kringkastingsvirksomhet. I St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital
fremtid  ble behovet for å sikre kommersiell allmennkringkasting vurdert. Det ble
konkludert at det å opprettholde kommersiell allmennkringkasting er viktig for å bidra
til et så mangfoldig kringkastingstilbud som mulig. Programvilkår koblet med
formidlingsplikt ble pekt på som et mulig regulatorisk redskap. I meldingen la KKD til
grunn at spørsmålet om formidlingsplikt mot allmennkringkastingsforpliktelser på nytt
skulle vurderes ved utløpet av TV 2s konsesjonsperiode (1. januar 2010).

Forskriftsbestemmelsen slik den lyder i dag pålegger formidlingsplikt for NRKs
fiernsynssendinger, TV 2s fiernsynssendinger og bakkesendt allment lokalfiernsyn med
konsesjon. I et eget høringsnotat 6. juni i år foreslo KKD å utvide dette til også å gjelde
for "ikke-kommersielt fiernsyn med konsesjon". KKD foreslår nå også å endre
forskriften slik at TV 2 ikke direkte utpekes som rettighetshaver. Tilsvarende gjøres for
lokal-tv-aktørene. Videre foreslo KKD i høringen i juni at formidlingsplikten skulle
gjøres teknologinøytral. Forslagene til endring i forskriftens ordlyd i foreliggende
høringsnotat er dels identiske med forslaget fra høringen i juni og dels nye forslag.
Ifølge KKD gjøres sammenføyningen for å gi høringsinstansene en samlet fremstilling
av forslagene.
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FIN savner en redegjørelse for høringsinstansenes uttalelser i forbindelse med
høringsforslaget i juni om å utvide formidlingsplikten til å gjelde for "ikke-kommersielt
fiernsyn med konsesjon" og KKI)s vurderinger av disse, herunder en nærmere
vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser. Vi ber om at forslaget blir
forelagt på nytt med en slik redegjørelse og vurdering, jf. også FINs høringsbrev av 7.
august 2009

Utover dette har FIN på det nåværende tidspunkt ikke merknader i saken.
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