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Fredag, 27. Juni 2008 
 
Høring - rapport om digital dividende i Norge 

 
 
Vi viser til brev datert 17.04.2008 (ref. 2007/00024 JKF 2006/05722 ME/ME3 LPØ) ang. muligheten for å 
avgi høringsuttalese, når det gjelder bruken av den digitale dividenden i Norge. Media Lunde Tollefsen A/S 
(MediaLT) er ikke listet som en av høringsinstansene, men av hensyn til vår målsetning om å bidra til at den 
teknologiske utviklingen i samfunnet øker funksjonshemmedes muligheter for deltakelse, har vi kommet til at 
det er viktig å avgi en høringsuttalelse. 
 
MediaLT er en av de fremste forsknings- og utviklingsfirmaene i Norge på feltet IKT og 
funksjonshemmede, og har også markert seg internasjonalt på området. For øyeblikket leder vi åtte 
norske forsknings- og utviklingsprosjekter og er deltaker i tre internasjonale prosjekter. 
 
På vegne av Norges Blindeforbund og med støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomførte 
MediaLT i perioden 01.01.2005 – 31.12.2005 forprosjektet Lydtekst (prosjektnummer: 2004/0277). 
Dette forprosjektet er videreført i et tre årig hovedprosjekt (Prosjektnummer: 2005/0248), som ble 
startet opp 01.01.2006 og som vil pågå fram til 31.12.2008. Prosjektets hovedmål er å få etablert 
lydteksting som en tjeneste i Norge, og at alle de store fjernsynskanalene i Norge står sammen om å få 
dette til. Videre er målsetningen å få til prøvesendinger med synstolking, for å få testet ut en slik 
tjeneste. Lydteksting vil si at tekstingen på TV avspilles via kunstig tale. Synstolking vil si at levende 
bilder beskrives, slik at synshemmede og andre som har vanskelig med å tolke og forstå levende bilder 
får med seg det som skjer f. eks på TV, på film, i et skuespill osv. 
 
I forbindelse med TV-sendinger brukes den samme teknologien for å distribuere både llydteksting og 
synstolking. Begge tjenestene sendes ut ved hjelp av et lydspor embedded i TV-distribusjonen. For 
hver TV-kanal krever distribusjonen av lydteksting og synstolking minimum 32 kbps bitrate. TV-
selskapene utvider i dag sitt sendetilbud med stadig flere kanaler, og vi vil derfor framheve behovet 
for at det tas hensyn til det samlede behovet for lydteksting og synstolking i alle de aktuelle kanalene, 
når den digitale dividenden skal fordeles. 
 
NRK har nå vedtatt å tilby lydteksting fra og med høsten 2008 på NRK1. Som et resultat av de nye 
mulighetene digitale sendinger åpner opp for i forhold til funksjonshemmede, regner vi derfor med at 
dette er første steget i retning av et mer universelt utformet sendetilbud. Derfor er det nå også viktig at 
det tas høyde for dette når den digitale dividenden fordeles.  
 
Universell utforming av samfunnet er i dag et overordnet samfunnspolitisk mål for norske 
myndigheter. Dessuten har Stortinget nylig vedtatt en ny Diskriminerings- og tilgjengelighetslov 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2008/historisk-dag---ny-diskriminerings--og-
t.html?id=516843). Videre er synstolking (audio description) et lovfestet tilbud i blant annet 
Storbritannia, hvor en stadig økende prosentandel av fjernsynsprogrammene hos større kanaler kreves 
synstolket. For tiden er denne andelen på 10 %. 
 
På denne bakgrunn vil vi framheve viktigheten av at det avsettes tilstrekkelig kapasitet i 
frekvensområdene til allmennyttige formål når den digitale dividenden skal fordeles. Synstolking og 
lydteksting er eksempler på slike allmennyttige formål. 
 
 
Med hilsen 
 
Magne Lunde (daglig leder) 
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