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EUROPARÅDET – RAPPORT OM MEDIEMANGFOLD I EUROPA 
 
Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 24. januar i år vedrørende rapporten Media 
Diversity in Europe.  Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe i Europarådet.  
 
Allmennkringkastingsrådet behandlet rapporten i sitt møte den 12. mars i år, og slutter seg i 
hovedsak til ekspertgruppens konklusjoner og anbefalinger. Rådet vil på generelt grunnlag 
understreke betydningen av å opprettholde et variert og mangfoldig medietilbud. Rådet har 
merket seg at rapporten slår fast at EMK artikkel 10 nedfeller prinsippet om myndighetenes 
overordnede ansvar for å sørge for et mediemangfold.  
 
Rådet deler ekspertgruppens syn på at allmennkringkasting representerer en viktig del av et 
slikt mediemangfold, at det er nødvendig med sterke og uavhengige allmennkringkastere, og at 
markedet alene ikke kan garantere et mangfoldig medietilbud. Vi viser til de tiltak som 
skisseres i rapportens del C punktene 45 – 52. Rådet vil imidlertid her peke på at de private 
kringkasterne, i samsvar med den skandinaviske og den britiske modellen, også kan pålegges et 
allmennkringkastingsansvar. I Norge stilles slike programforpliktelser til de private 
riksdekkende kringkasterne. Modellen åpner for at allmennkringkasting ikke bare sees som en 
motvekt eller counter balancing factor (s. 17 punkt 45 i rapporten), men som et instrument til å 
sikre et variert og mangfoldig medietilbud også gjennom private kringkastere. Rådet mener et 
slikt reguleringsinstrument kan bidra til å nå det formulerte kulturpolitiske målet om et 
mediemangfold. 
 
Ekspertgruppen går inn for sektorspesifikk regulering på medieområdet og forutsetter 
reguleringsorgan med kompetanse til å sanksjonere brudd på regelverket. Rådet mener det bør 
etableres en uavhengig tilsynsmyndighet på mediefeltet, som bør atskilles fra forvaltningen, jf 
også rådets kommentarer av 3. mars i år til kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen 
av TV-direktivet. 
 
Rådet har merket seg at TV2 i sin høringsuttalelse peker på at NRK ikke har like detaljerte 
programmessige forpliktelser som TV2 har gjennom sine konsesjonsvilkår. Rådet benytter 
derfor denne anledningen til å gjenta tidligere etterlysninger av resultatet av det presisings- og 
avgrensningsarbeidet departementet nå gjør i forhold til NRKs allmennkringkastingsoppdrag.  
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