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HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN
Eierskapstilsynet viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 27. januar 2004 angående
endringer i kringkastingsloven og har enkelte kommentarer til forslagene i høringen.
Eierskapstilsynet slutter seg til departementets forslag om mer hensiktsmessige
sanksjonsmidler slik disse er framlagt i høringen. De nye virkemidlene vil etter tilsynets
oppfatning både være mer effektive mot kringkasternes eventuelle overtredelser av sine ulike
forpliktelser, og virke til at slike overtredelser forekommer i så liten grad som mulig.
På generell basis mener tilsynet videre at lovgivningen på mediefeltet skal være så
medieteknologisk nøytral som mulig. Derfor slutter tilsynet seg til departementets forslag til
endringer i kringkastingsloven som medfører at det ikke er avgjørende hvilken teknisk
plattform utsendelser distribueres gjennom. I lys av utviklingen mot konvergens vil dette også
føre til en lovgivning som samtidig er bedre tilpasset morgendagens medievirkelighet.
Tilsynet slutter seg til departementets forslag om å lovfeste bestemmelser som gir uttrykk for
prinsippet om at kringkastingsprogram skal ha en redaksjonell begrunnelse. Eierskapstilsynet
vil legge til at kringkastingsloven i enkelte tilfeller er ment å regulere elementer av innholdet i
mediene, herunder salgsfremmende omtale eller fremvisning av produkter og tjenester. En
slik regulering vil da nødvendigvis innebære at tilsynsmyndigheten vurderer innholdet i et
program i sin rette kontekst. En tilsynsmessig relevant vurdering av slike forhold vil på ingen
måte kunne sidestilles med at tilsynsmyndigheten foretar redaksjonelle vurderinger eller
liknende, men vil være en del av den normale håndhevingen av regelverket.
Eierskapstilsynet vil påpeke betydningen av at kabeleier skal sikre reelle valgmuligheter fra et
bredt utvalg av kanaler for abonnentene. Tatt i betraktning det store antallet kabeltilknyttede
husholdninger i Norge har slike valg i praksis stor betydning for mediemangfoldet. Tilsynet
støtter derfor departementet i at det skal kunne innføres en hjemmel som pålegger kabeleier å
gjennomføre et nytt valg dersom regelverket ikke følges.
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Utover dette har Eierskapstilsynet ingen merknader.
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