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SUPPLERENDE HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE ENDRINGER I 
KRINGKASTINGSLOVEN  
 
Det vises til Familie & Mediers høringsuttalelse om de foreslåtte endringer. Vi vil i det følgende ta 
opp noen supplerende viktige forhold, som vi er i tvil om er dekket av gjeldende lovgivning eller 
av de endringer som nå foreslås. I den grad de nedenfornevnte viktige forhold ikke er dekket av 
gjeldende eller foreslått lovgivning, ber vi sterkt om at dette bli inkorporert i den lovproposisjon 
som nå skal legges fram med utgangspunkt i det som nå har vært på høring. Dette gjelder forhold 
knyttet til (1)de nye generasjoner mobiltelefoner (G3), (2) distribusjon av film på hoteller og 
overnattingssteder og (3) kabelselskapers bruk av såkalte ”kanalpakker” som selges til den 
alminnelige kabel- eller parabolabonnent..  
 
Det er svært viktig at en nå bedre får ivaretatt barns og familiers vilkår i møte med mediene. Vi er 
opptatt av at forskriften i kringkastingsloven om barns fysiske, psykiske og moralske utvikling blir 
virkeliggjort, særlig i forhold til det forskriften nevner om pornografi og umotivert vold. Dette er 
også et felles europeisk anliggende ettersom ordlyden i forskriften er hentet fra EUs 
Fjernsynsdirektiv Television Without Frontiers. 
 
I denne sammenheng ber vi om at følgende blir uttrykkelig dekket av de forslag til lovendringer 
som nå skal legges fram, eller – i den grad det allerede måte være dekket av gjeldende lov – 
omtales slik at det tydelig fremgår at de er dekket: 
 
(1) internsendinger på hoteller (herunder betalings-tv) og (2) sendinger av bilder og film til 
mobiltelefon. Nettopp ut fra å dekke alle plattformer (som jo er en viktig del av høringsnotatet), er 
det svært viktig at også disse to feltene er eller blir dekket. For det som er nevnt i (1) og (2) er det 
viktig at det blir forbudt – i loven eller i forskrift med hjemmel i loven – også å sende korte 
gratisfremvisninger (”smakebiter”) av (lovlige) pornografiske filmer. Det må også stilles som krav 
at det ikke er lov å legge en (lovlig) pornografifilmtilgang inn i en pakke av film eller kanaltilbud 
som hotellgjestene kjøper eller gratis har tilgang til. Dette er et forhold av særdeles stor betydning 
for folk flest. En må ganske enkelt kunne oppholde seg på et hotell uten at hotellgjestene, herunder 
barn og ungdom, umiddelbart stilles overfor en pornografiproblemstilling.  
 
 (3) Den senere tids debatt har også aktualisert et grunnleggende uakseptabelt forhold knyttet til det 
system kabeldistributørene bruker med såkalte kanalpakker til den alminnelige fjernsynsmottaker. 
Forholdet er knyttet til at kabeldistributørene i stadig større grad legger inn pornokanaler som en 
del av pakken. Dette strider grunnleggende mot at publikum skal kunne velge sine kanaler, og 
fremfor alt at de ikke skal bli nødt til å kjøpe en pornografisk kanal for å få et ordinært 
fjernsynstilbud. Det strider også mot foreldres oppdragelsesfrihet ved at såkalt ”lovlige” 
pornokanaler (jfr. Telenor Avidi’s kanalpakker) er inkludert i selv det som kalles familiepakker. 
Det er meget viktig – med den utvikling vi nå ser helt tydelig – at det nå blir forbudt, i lov eller  
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forskrift med hjemmel i lov, å tilby slike kanalpakker på markedet. Det er av helt sentral betydning 
at den enkelte familie på denne måte ikke må stå overfor en kontinuerlig pornografisk 
problemstilling i sitt eget hjem. Eventuelle filmkanaler og/eller (lovlige) pornografiske kanaler må 
kjøpes separat. Det er mulig at det generelt bør stilles som krav – i lov eller i forskrift med 
hjemmel i lov – at hver enkelt kanal må kjøpes separat. Dette bør som nevnt i alle tilfeller bli et 
krav ved kjøp av filmkanaler eller (lovlige) pornografiske kanaler. 
 
Som nevnt er det meget viktig at disse forhold blir inkorporert i den lovproposisjon departementet 
nå arbeider med. 
 
Med vennlig hilsen 
Familie & Medier – Kristent medieforum KKL 
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generalsekretær 
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