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Høringsuttalelse om forslag til endringer i kringkastingsloven 
 
Vi viser til høringsbrev ref: 2003/04000 ME/ME3 ASK:elt. 
 
Reguleringer på dette området begrenser ytringsfriheten og redaktørens stilling. 
Derfor bør det – i den grad man finner det helt nødvendig å innføre slike 
begrensninger – skje direkte i lovgivningen og ikke gjennom fullmakter til 
forvaltningen.  
 
 
1. Krav til innhold 
 
Forslaget til ny § 3-3 er formulert på en måte som kan oppfattes som et forbud mot 
moderne forbrukerjournalistikk i kringkasting. Vi kan ikke se noen fornuftig 
begrunnelse for at det å anbefale aller advare mot produkter eller tjenester på 
uavhengig redaksjonelt grunnlag skulle forbeholdes for eksempel trykte medier. 
 
Regulering av forhold som omhandler medienes integritet og troverdighet gjennom 
lov er problematisk både prinsipielt og praktisk. Disse forholdene er heller ikke drøftet 
i høringsnotatet. 
 
Seriøse norske medieaktører forholder seg til pressens etiske normer som forvaltes 
av Pressens Faglige Utvalg. Vi kan ikke se at det skulle være behov for et ytterligere 
loveregulering. 
 
På samme måte er forslaget til ny § 3-5 problematisk i forhold til den redaksjonelle 
frihet, fordi man her går langt i å regulere hvordan deler av et redaksjonelt program 
skal redigeres og utformes, med åpning for ytterligere detaljregulering gjennom 
forskrifter.  
 
 
 
2. Sanksjoner 
 
På bakgrunn av den historiske redegjørelsen i høringsnotatet finner vi det ikke 
dokumentert at det skal være behov for å innføre nye sanksjonsformer.  
 
I den grad nye og strengere innholdskrav i de kommersielle kringkasternes 
konsesjoner skulle danne et slik grunnlag, vil gjennomføringen av dette bare bidra til 



å forsterke den skjevhet som allerede eksisterer i forhold til NRKs uregulerte og 
aggressive opptreden som markedsleder. 
 
Eventuelle endringer i sanksjonsreglene bør derfor ikke realitetsbehandles før 
rammene for NRKs virksomhet er klargjort. 
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