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Høring - utkast til forskrift om beskyttelse av mindreårige mot
skadelige bildeprogram

Det visestil departementetsbrev av 27. februard.å.medyedlagthøringsnotatog utkasttil
forskrifter.Nedenståendeuttalelseer avgittpåvegneavTV 2 AS, hvori inkludertTV 2 Sumo
somer en tjenestedriftet av TV 2 AS.

Innledningsvisvil TV 2 uttale:

I forbindelsemedvisningav audiovisueltmaterialei lineærttv er det etablert en goddialog
ogtilsynspraksismellom Medietilsynetog kringkasternebasertpå den såkaltevannskille-
bestemmelsenog de tilhørendefortolkningersomer utarbeidetav Medietilsynetgjennom
praksisog dialogmed kringkasterne.TV 2 ser det som hehsiktsmessigat denne gode
tilsynspraksisfortsetter på det sammegrunnlagog utvidesitilogsåå omfatte audiovisuelle
bestillingstjenester.

Pådennebakgrunnhar TV 2 tidligeregitt uttrykkfor at vi finner det høysttvilsomtom det
er behovfor en slikdetaljert reguleringav disseforholdenesomden vedtatte lovenog det
tilsendteforskriftsutkastgir uttrykk for. Dette gjelderdestomer ettersom lovenkun kangis
anvendelsepåforhold somfinnersted i Norge, mensall tilgangtil audiovisueltmaterialefra
for utenlandskenettstederikanalerfaller utenomregelverket.Det er såledeslite
hensiktsmessigå etablereet omfattenderegelverksommegetlett kanomgåsfor dem som
måtteønskedet. I sliketilfeller villedet værebedreå senkedet regulatoriske
ambisjonsnivåetnedtil et nivåsomer i samsvarmed internasjonallovgivningog praksis.

TV 2 tar imidlertidetterretningat lovener vedtattogvil selysagtforholdesegtil denne.
Det er imidlertidviktigat det nye regelverketinnretteso praktiseresslikat det ikke
oppstårkonkurransevridningermellomtjenestetilbudav sammekarakter. Dette gjelderbåde
i forholdtil lineæretv-kanalerog audiovisuelletjenestetilbud.SomeksempelkannevnesTV
2 Sumo,somer i direkte konkurransemedf. eks.Netflix,Viaplay,HBO Nordic osv.Selvom

1
TV 2 AS Tlf: +47 0 22 55 Karl Johansgt. 14, tv2.no
Org. nr: 979 484 534 MVA Fax: +47 22 31 47 01 P.O.Box 2 Sentrum 0101 Oslo



intensjonen bak den nasjonale reguleringen er den aller beste, vil resultatet kunne bli at
tjenester som TV 2 Sumo blir utkonkurrert og forsvinner dersom ikke den nasjonale
reguleringen tilpasses de regler som gjelder for tilbud underlagt utenlandsk jurisdiksjon. Hva
har man da egentlig oppnådd med «streng» nasjonal regulering ?

Det må også tas hensyn til at plikt til å vurdere aldersgren$er på alt innhold, merking av
aldersgrenser og informasjonsplikt naturlig nok påfører både lineære tv-tilbydere og
audiovisuelle tjenestetilbydere et betydelig merarbeid —og ikke minst merkostnader, som
igjen kan virke konkurransevridende i forhold til utenlandske aktører. Igjen blir dette et
spørsmål om å balansere virkemiddelbruken slik at man ikke «kaster vrak på det gode i
jakten på det perfekte».

Når det gjelder det tilsendte forskriftsutkast, har vi ingen merknader til §§ I, 2 og 3.

Når det gjelder § 4 om sendetidsregler for fjernsyn, er dette i det alt vesentlige en
kodifisering av gjeldende praksis —det såkalte graderte vannskillet. Vi er imidlertid sterkt
uenig i at bildeprogram med I8-års-grense ikke skal kunne sendes før etter kl. 23.00. Dette
vil i praksis innebære at filmer med I8-års-grense ikke kan vises i lineært fjernsyn uten at
filmen vil strekke seg langt inn i et nytt døgn. Dette vil medføre betydelige ulemper for
seerne i første rekke, men selvsagt også for kringkasterne. Vårt forslag er derfor at § 4,
bokstav d) utgår og at bokstav c) i samme paragraf omfatter både bildeprogram med I 5-års-
grense og I8-års-grense.

I denne forbindelse forutsettes det fra vår side at bildeprogrammer på «premium pay»-
kanaler, som f. eks. C More, har tilfredsstillende tilgangskontroll i og med
abonnementssystemet, slik at bestemmelsen under ingen omstendighet får anvendelse på
denne type kanaler.

Vi mener dessuten at bildeprogram med I2-års-grense bør kunne vises fra kl I7.00 —ikke fra
kl 19.00,slik det fremgår av departementets forslag til § 4 bokstav b).

Departementet foreslår dessuten i høringsnotatet (side 6) følgende:

«For å ivareta formålet med beskyttelsesloven vil departementet foreslå at retten til å
sende 15- og I8-årsinnhold opphører kl. 05.30, slik at det blir en automatisk
sendetidspause på denne typen skadelig innhold den siste halvtimen før det kan
forventes at barn sitter foran fjernsynsskjermen igjen.»

For det første er begrensningen til å avslutte sendingene kl. 05.30 også gjort gjeldende for
innhold med I 2-års-grense, jf. utkastet til § 4, bokstav b) —selv om dette ikke omfattes av
den begrunnelse som departementet selv gir. Dette bør vel rettes ?

For det andre ser vi ingen grunn til å endre gjeldende praksis med å tillate sendinger helt
frem til kl. 06.00. For vår del har vi ikke registrert noe utstrakt behov eller «folkekrav» om
endring på dette punkt.

Til forskriftsutkastets § 5 er det vår oppfatning at det normalt vil være i tjenestetilbydernes
egen interesse å iverksette gode og egnede tiltak for sperrer i forhold til barn og
mindreårige. Alle forstår at slike sperrer er ønsket av forbrukere —normalt vil da markedet
selv komme opp med gode løsninger på dette. Departementet vil inntil videre ikke «innføre
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omfattende og detaljert regulering av den tekniske gjennomføringen av beskyttelsestiltak
etter lovens § 10». TV 2 mener dette er en klok tilnærming. 1denne forbindelse kan nevnes
at vi i utgangspunktet er negative til sperrer under navigasjon av innhold (før avspilling av
video), samt sperrer som er basert på verifisering av fødselsdato, bl. a. fordi svært mange
vegrer seg mot å oppgi fødselsdata over internett. Slik bestemmelsen er utformet i utkastets
§ 5 har vi ingen merknader til denne.

Vi har ingen merknader til forskriftsutkastet §§ 6 og 7.

Når det gjelder utkastets §§ 8, 9 og 10 om overtredelsesgebyr, har TV 2 forståelse for at
adgangen til slik sanksjonering finnes i regelverket. Vi har imidlertid tidligere gitt uttrykk for
at man i praksis bør være meget tilbakeholden med å sanksjonere ethvert regelbrudd med
overtredelsesgebyrer. Medietilsynets håndtering av vannskillebestemmelsen, hvor man har
åpnet for dialog med kringkasterne og påtalt enkeltepisoder uten ytterligere sanksjonering,
har i praksis vist seg å virke etter hensikten. Her er det etablert normer og praksis basert på
gjensidig forståelse mellom tilsyn og markedsaktører —og som, slik vi ser det, har styrket
viljen og evnen til etterlevelse i større grad enn hva man ville oppnådd ved bruk av
overtredelsesgebyrer. Vi mener dette bør komme sterkere til uttrykk i selve
forskriftsbestemmelsen i § 8 —overtredelsesgebyr bør normalt bare anvendes ved grovere
regelbrudd og eventuelt i gjentakelsestilfeller. Vi foreslår derfor at § 8, første og annet ledd,
utformes slik:

«Ved overtredelse av beskyttelsesloven § 6,....osv., kan Medietilsynet enten påtale
forholdet overfor den ansvarlige eller ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr som
fastsettes skjønnsmessig.

I valget mellom påtale og ileggelseav overtredelsesgebyr,herunder fastsettelse av gebyrets
størrelse, skal det blant annet legges vekt på overtredelsens art, overtredelsens
grovhet og økonomiske fordeler oppnådd som følge av overtredelsen.»

Vi har liten sans for at den «ansvarliges betalingsevne» skal inngå som noe parameter ved
fastsettelse av overtredelsesgebyr og mener dette bør utgå —særlig ettersom betalingsevnen
skal vurderes ut fra siste årsregnskap (?). Hva sier dette egentlig om betalingsevnen?

Vi har ingen merknader til forslaget om tvangsmulkt i § I I, annet enn at kompetansen til å
ilegge tvangsmulkt må utøves med forstand og ikke tas i bruk med mindre det er strengt
nødvendig.

Når det gjelder forslaget til overgangsregler, har vi følgende merknader:

Fjernsyn:Plikten til merking og/eller informasjon i EPG'er bør ikke iverksettes før tidligst I.
juli 2016. Det er dessuten viktig å påpeke at innholdet i EPG'er styres av distributører for så
vidt gjelder lineære tv-tjenester og at det derfor blir avgjørende hvilke overgangsordninger
disse mener er påkrevet.

Audiovisuelle bestillingstjenester: Plikten til å etablere tekniske anordninger/systemer for å
hindre at mindreårige får tilgang til «skadelig innhold», kan vanskelig iverksettes før
Medietilsynet i praksis har vurdert og godkjent slike systemer. På dette området bør det
derfor etableres et nærmere samarbeid mellom Medietilsynet og de største
markedsaktørene for å utvikle, teste og godkjenne slike systemer —deretter bør datoen for

3



iverksettelse fastsettes under hensyntagen til den tid som er nødvendig for å implementere
et slikt godkjent system. Den endelige datoen er således vanskelig å fastsette nå, men den må
under alle omstendigheter være senere enn I. januar 2016, slik departementet antyder.

Til sist slutter vi oss til forslaget om at kringkastingsforskriften g 2-5 og 2-6 oppheves.

Med vennlig hilsen
Fgr TV 2 AS

Jan Holland
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