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EUROPARÅDET - RAPPORT OM MEDIEMANGFOLD I EUROPA

Det vises til departementets høringsbrev av 24. januar d.å. vedrørende rapporten
"Media diversity in Europe".

TV 2 AS vil med dette gi noen korte kommentarer til rapporten:

Generelt

Det er et omforent ønske - hos medieaktører, myndigheter og konsumenter - å
opprettholde et variert og mangfoldig medietilbud. Det synes imidlertid å være
uenighet om virkemidlene for å oppnå dette, noe som også kom til uttrykk gjennom
Stortingets behandling av St. meld. nr. 57 for 2001-02 I ytringsfrihetens tjeneste, jf.
særlig merknadene i Innst. S. nr. 142 for 2001-02.

Loven om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting (eierskapsloven) er tuftet på
den hypotese at konsentrasjon av eierskap vil utgjøre en trussel for mediemangfoldet,
ytringsfriheten og demokratiet. Det samme utgangspunktet tar Europarådets
ekspertgruppe når man i "Executive Summary" uttaler:

"Given this, it is nonetheless clear that a competition law approach alone is not
sufficient. Sector-specific media ownership measures and regulations are
necessary and will contribute positively to media pluralism objectives."

Hypotesen om at konsentrert medieeierskap vil true mediemangfoldet, ytringsfriheten
og demokratiet, går igjen som en rød tråd i en rekke dokumenter fra nasjonale og
overnasjonale myndigheter. Vi er imidlertid ikke kjent med at det en gang er gjort
forsøk på å underbygge påstanden med faktisk dokumentasjon. Dette gjøres heller
ikke i rapporten fra Europarådets ekspertgruppe.

Spørsmålet om eierreguleringer og erfaringene med eierskapsloven ble drøftet i St.
meld. nr. 57. Når det gjaldt eierkonsentrasjon i lokale markeder, uttalte departementet
(side 63):
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"Så langt er det ingen erfaring som tilsier at konsentrert eierskap har hatt eller vil
få vesentlig negativ betydning for "ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og
et allsidig medietilbud".

Når det gjaldt utenlandsk contra norsk eierskap, uttalte departementet i samme
melding (side 64):

"Fortsatt norsk eierskap av norske medier kan innebære en garanti for en fortsatt
forankring i norsk språk og kultur. Det er imidlertid uvisst hvilken betydning
eierskapet har i denne sammenheng. For det første har norske medier en sterk
tradisjon for redaksjonell uavhengighet i forhold til eierne. Erfaringer fra Norge og
andre land viser dessuten at nærhet til stoff, presentasjon og formidlere ofte er
det som slår best an hos mediebrukerne og som derfor også vil være det mest
lønnsomme. Det er derfor ikke gitt at utenlandsk eierskap vil gjøre det vanskelig
å opprettholde medier basert på norsk språk og kultur."

Ovenstående sitater fra St. meld. nr 57 peker klart i retning av at departementet selv
ikke har særlig tro på at lokal eierkonsentrasjon utgjør noen trussel mot mangfold og
ytringsfrihet, ei heller at utenlandsk eierskap utgjør noen trussel mot norsk språk og
kultur. Det fremlegges heller ingen dokumentasjon eller praktiske eksempler på at
eierkonsentrasjon på nasjonalt nivå utgjør noen slik trussel mot grunnleggende
demokratiske verdier.

Det er TV 2s oppfatning at det i altfor sterk grad fokuseres på en udokumentert
sammenheng mellom eierkonsentrasjon og fare for redusert mediemangfold og
ytringsfrihet/-mulighet. Dette innebærer at man tar i bruk virkemidler (les
eierreguleringer) som kanskje har meget begrenset - om noen - effekt i det hele tatt i
forhold til de oppsatte målene. At et virkemiddel som eierreguleringer også har andre -
og til dels uheldige - konsekvenser, blir ikke drøftet av Europarådets ekspertgruppe.
Her har departementet i St. meld. nr 57 gitt et langt mer balansert syn.

Når det gjelder kringkastingsfeltet er TV 2 av den oppfatning at ytringsfrihet/-mulighet
og mediemangfold best kan sikres gjennom flere ulike tiltak, bl. a.:

- sørge for at vilkårene for allmennkringkastingskanalene blir styrket. Dette gjelder
ikke bare den lisensfinansierte allmennkringkasting, men også TV 2. Når det
gjelder NRK er det  ikke bare et spørsmål om nivået på lisensavgiften, men også å
sørge for at NRK blir pålagt de nødvendige programmessige forpliktelser, og hvor
det dessuten blir påsett at disse programmessige forpliktelser følges i praksis. Slik
situasjonen er i dag, har TV 2 langt mer detaljerte programmesige forpliktelser
gjennom pålagte konsesjonsvilkår enn det NRK har.

- styrke rammebetingelsene for egenfinansiert, nasjonal allmennkringkasting (TV 2),
bl. a. ved å oppheve norske særreguleringer m.h.t reklame og sponsing.

- for øvrig følge opp de tiltak som er anbefalt av Europarådets ekspertgruppe i
rapportens pkt. 45-52.

- sørge for at det opprettholdes et variert og uavhengig journalistisk miljø. En viktig
faktor i denne sammenheng er at det opprettholdes flere, uavhengige miljøer for
journalistutdanning.
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- Sørge for at medienes redaksjonelle uavhengighet i forhold til eierne styrkes, om
nødvendig at det vurderes eventuell lovregulering på dette området.

- Sørge for at midler blir kanalisert til norsk audiovisuell produksjon gjennom ulike
støtteordninger, og at forholdene legges til rette for at slike produksjoner blir vist bl.
a. gjennom TV.

Det er TV 2s oppfatning at ønsket om mediemangfold og ytringsfrihet/-mulighet på
kringkastingsfeltet best kan oppnås gjennom bruk av en rekke virkemidler, hvor
eiereguleringer trolig ikke er blant de mest vesentlige. Man bør i større grad ha fokus
på hva som sendes enn hvem som eier, og dessuten ha en viss dokumentasjon på at
virkemidlene har den tilsiktede effekt.

Til slutt et par merknader til enkelte punkter i rapporten:

Digital terrestrial television (DTT)

Pkt. 70:

TV 2 støtter fullt ut ekspertgruppens uttalelse om at en av forutsetningene for
utbredelse av DTT er at myndighetene medvirker til en effektiv og kortvarig
overgangsperiode fra analog til digital distribusjon. Det er dessuten viktig at man ikke
pålegger distributøren, dvs. det selskap som måtte få lisensen til å drive et fremtidig
DTT-nett, vilkår som er prohibitive.

Part F: Conclusions and recommendations

Vi viser i denne forbindelse til det vi har skrevet ovenfor. TV 2 vil klart reservere seg
mot den anbefaling som er gitt i pkt. 93 dersom man med "sector-specific rules" her
utelukkende sikter til eierreguleringer.  TV 2 er av den oppfatning at generell
konkurranselovgivning kombinert med tiltak av den type vi har skissert for styrking av
allmennkringkasting, styrking av skillet mellom redaksjon og eier, styrking av
uavhengige journalistmiljøer og -utdanninger, styrking av nasjonal audiovisuell
produksjon etc. trolig vil være tilstrekkelig.

Med vennlig hilsen
For TV 2 AS

Jan Holland


