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Høring — forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153

1. Innledning

Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere og frilansere
som har journalistikk som hovedyrke. Medlemmene i NJ forplikter seg til å arbeide på
grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet. Vi vil i det
følgende konsentrere vår høringsuttalelse om forslagene som berører journalisters
arbeidsvilkår og den uavhengige journalistikken.

.2. Formidlingsplikt

Departementet gjorde i St. meld. nr. 30 (2006-2007)  Kringkasting i en digital fremtid en
vurdering av behovet for å sikre kommersiell allmennkringkasting. Det ble konkludert med at 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.

Norsk Journalistlag deler departementets syn på behovet for å sikre en kommersiell
almennkringkasting for å opprette mangfold og konkurranse Likeledes at formidlingsplikt for
en bestemt tv-kanal kan begrunnes med at visse kanaler ivaretar et viktig og kostbart
journalistisk samfunnsoppdrag (som norskprodusert, norskspråklige programmer, nyhets- og
debattprogrammer med mer). Dette er journalistisk innhold som markedet ikke uten videre
bringer til veie.

Dagens medievirkelighet er preget av nedbemanning og kutt som truer den journalistiske
kvaliteten på alle plattformer. TV 2 har for eksempel varslet nedleggelse av programmene
Dokument 2 og Tabloid som begge er viktige bidrag til kanalens journalistiske profil, og som
bidrar til at medienes samfunnsoppdrag (kritisk journalistikk, debatt, nyheter) utføres.

Hvis NRK blir stående alene igjen som kringkaster med evne og ambisjoner om å produsere
slike programmer, vil hele det norske samfunnet rammes: TV 2s egen produksjon og tilbud
forsvinner samtidig som NRK mister konkurransen og dermed noe av presset for å drive
innovasjon og fortsatt satse ressurser på denne viktige delen av journalistikken.

NJ deler også departementets hovedbegrunnelse og avveining av ulike hensyn, presentert slik:
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"Den samfunnsmessige gevinsten av å sikre formidling for kringkastere som ivaretar visse
allmenne hensyn anses derfor å kunne være høyere enn ulempen som pålegges den som eier
eller driver kringkastingsnett. Et pålegg om å sette av plass til en konkret utpekt fjernsynskanal
i denne forbindelse kan derfor ikke anses å være en uforholdsmessig belastning overfor
distributøren.

Norsk Journalistlag støtter derfor departementets forslag om endring i forskrift av 28.
februar 1977 nr. 153 om kringkasting.

Med vennlig hilsen
for Norsk Journalistlag

Thomas Spence
Nestleder

Norsk Journalistlag, Postboks 8793 Youngstorget, 0028 Oslo Side 2


